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 اإلهداء
 إىل والدي الكرميني حبا وعرفانا

الْكبر  عندكَ  يبلُغَن  إِما  إِحسانًا   وبِالْوالدينِ إِلَّا إِياه    وقَضَى ربك أَلَّا تَعبدوا

كَرِميا  وقُلْ لَهما قَولًا   ولَا تَنهرهما  أُفٍّ  تَقُلْ لَهما  فَلَا  أَو كلَاهما  أَحدهما

)23ضفاخو (   احنا جمالذُّلِّ  لَه نم  ةمحالر  بقُلْ را   ومهمحا  اركَم

 ) سورة اإلسراء24صغريا (  ربياني

  

 

 

  



 

 

 وتقديرشكر 
 توجيهاته " علىمفتاح خلفاتلدكتور املشرف: "زيل لأتوجه بالشكر اجل

وإرشاداته البناءة واليت سامهت يف إخراج موضوع البحث يف صورته 

التاريخ اجلزائري يف متنى أن تكون الدراسة لبنة جديدة يف أوالنهائية، 

قرة على العصر الوسيط، ثم أرفع شكري واحرتامي إىل اللجنة العلمية املو

 أبدوه من توجيهات وتصويبات.

 
 

  



 

 المختصرات

 

 

 تحقیق  = تح

 ترجمة  =تر     

 تعلیق=  تع     

 جزء =ج     

 دون تاریخ طبع =د.ت     

 دون مكان نشر=   د.م    

 عدد  =ع     

 طبعة= ط     

 مجلد  =مج     
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 أ/ أهمیة الموضوع وٕاشكاالته:

مساهمة في التاریخ الدیني واالجتماعي للمغرب «یعتبر موضوع العادات االحتفالیة 

من نمط الكتابة التاریخیة التي تتحدث )»م 1555 –1235/ هـ962 – 633األوسط الزیاني (

في الظاهرة الدینیة واالجتماعیة، ال سیما وأنها شكلت موضوع اهتمام عدد كبیر من 

المؤرخین المعاصرین، ذلك أن الدراسات التاریخیة لم تعد مقتصرة على المواضیع السیاسیة 

بالسلوكات والممارسات والصراعات العسكریة، بل تعدتها إلى المواضیع التي لها عالقة 

 الیومیة، وهو الطابع العام السائد في الدراسات التاریخیة الحدیثة. 

وبما أن سكان المغرب األوسط محل الدراسة یتبعون التعالیم اإلسالمیة على المذهب 

المالكي، فإن القیم الدینیة لدیهم كانت تتحكم في تصرفاتهم وتضبط سلوكهم وتوجه حیاتهم، 

على بروز مواضیع جدیدة للبحث التاریخي، أصبحت تفرض نفسها على  وهو ما ساعد

"العادات المؤرخین للخروج بقراءة جدیدة للتاریخ، وهو ما جعل اهتمامي ینصب على موضوع 

 962 –633مساهمة في التاریخ الدیني واالجتماعي للمغرب األوسط الزیاني (-االحتفالیة 

 ". -م)1555 –1235/هـ

 موضوع:أسباب اختیار ال

إن دراسة موضوع العادات االحتفالیة بالمغرب األوسط، من المواضیع المستجدة في 

الحقل التاریخي، ویأتي اختیاري لهذا الموضوع لقلة األبحاث التاریخیة التي حفرت في 

إذ ركزت معظم الدراسات على  ،لعادات والتقالید بصفة عامة واالحتفاالت بشكل أخصا

العادات االحتفالیة الزیانیة فتعتبر ظاهرة  أما في األستوغرافیااألوضاع السیاسیة والعسكریة، 

 –1235ه/  962 –633كمساهمة في التاریخ الدیني واالجتماعي للمغرب األوسط الزیاني (

   نیة واالجتماعیةبطن للقضایا الدیمن الموضوعات الدفینة في سیاقات النص الم م)1555

وبالتالي فهي من  إخفائها وتجاهلهاأتقن مؤرخ السلطان أو مؤرخ المناقب السلطانیة  إذ 



 

 ب 
 

غرافي و الموضوعات الصعبة الغیر جاهزة والتي تتطلب قراءات في مستویات النص األست

 ومنه فاختیاري لهذا الموضوع یرجع إلى: ، 1الزیاني

موضوع العادات االحتفالیة في العهد  في حثتغیاب دراسة تاریخیة متخصصة بأوال: 

 وضعتها في إطارها التاریخيو  وأحاطت بمختلف جوانبها الدینیة واالجتماعیة الزیاني

أخر المكتبة الجزائریة عن نظیرتیها في تونس والمغرب واللتان قطعتا شوطا باإلضافة إلى ت

 األهمیة الملحة للقیام بهذا البحث.كبیرا في هذا الحقل من الدراسات التاریخیة، جعالني أعي 

محاولة الخروج من القراءة السطحیة للتاریخ والتي ركزت علیها أغلب الدراسات في  ثانیا:

طابعها السیاسي والعسكري والتركیز على مناقب السالطین، لذا أردت من خاللها الولوج إلى 

مصدریة مهمة للتاریخ مادة  رهمااعتبا أعماق المجتمع وٕاعادة قراءة للنص المناقبي والنوازلیب

وذلك عن ،وتتجاوز التاریخ الحدثي وتفتح لنا آفاق معرفیة تقدم إضافة،الدیني واالجتماعي

 طریق تتبع األسئلة الوافدة من خالل كتب النوازل حول الموضوع.

ترتكز معظمها في علوم  ،: مثل هذا البحث یتطلب أدوات وآلیات خاصة لمعالجتهثالثا

قصد الوصول إلى رؤیة شاملة حول  ،وعلم النفس 2والسوسیولوجیا واألنثروبولوجیا اللسانیات

 الموضوع.

: جل الدراسات التي المست موضوع البحث قام بها مؤرخون فرنسیون خدمة ألغراض رابعا

كانوا یهدفون من ورائها إلى طمس الحقیقة التاریخیة خدمة لمصالحهم، وأنا بهذا  ،إیدیولوجیة

إلى التحقق منها وتفنیدها خصوصا في ما یتعلق بالبعد الوثني لبعض العادات  العمل أسعى

لم تهتم المصادر بتاریخ الدولة الزیانیة إال ما تعلق بحاضرة تلمسان وان كان االهتمام من زاویة معینة علمیة أو أدبیة  -1
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أحمد، فكتب التراجم مثال تهتم بالعلماء والفقهاء ورجال الدین من األولیاء ورجال السیاسة. 

، مراجعة أحمد بن أبي شنب ،  : البستان في ذكر األولیاء والعلماء من  تلمسانم) 1605هـ/1014ابن مریم (حي 
 – 1359هـ / 764 – 760: زهر البستان في دولة بني زیان (م؛ ومؤلف مجهول 1908الجزائر: المطبعة الثعالبیة ، 

 م .2012، الجزائر: األصالة للنشر والتوزیع ، 2، تح : عبد الحمید حاجیات ، طم)1363
نسانیة والمجموعات البشریة وظواهرها االجتماعیة وهي العلم الذي یدرس السوسیولوجیا هي دراسة المجتمعات اإل  - 2

جمیل جهود ماكس فیبر في مجال السوسیولوجیا: : المجمعات والقوانین التي تحكم تطوره. للمزید حوا الموضوع ینظر
 م.2015، 01حمداوي، األلوكة للنشر،ط
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على مستوى  باحث التاریخذه الدراسات االستشراقیة مهمة لاالحتفالیة، والجدیر بالذكر أن ه

 تولید اإلشكاالت . 

: أردت من هذا العمل أن أثري حقل الدراسات التاریخیة المتعلقة بتاریخ المغرب خامسا

 الدولة وسط في العصر الوسیط، علني أنیر زاویة لطالما تناسها المهتمون بالتاریخاأل

 . ةالزیانی

بهدف  ،تسلیط الضوء على جانب مهم من التاریخ االجتماعي في بعده الدیني سادسا:

 المساهمة في إثبات هویة وثقافة الجزائر العربیة اإلسالمیة. 

 الدراسات السابقة:

والتهمیش الذي فرضه مؤرخ العصر الوسیط الزیاني، فإن بعض بسب طابع التعتیم 

الدراسات التاریخیة الحدیثةأشارت إلى الظاهر من هذا النص دون مراعاة لخفایاه، وبالتالي 

الموضوع بالطابع الشمولي فتناولت ظاهرة العادات االحتفالیة في سیاق الحدیث عن  تْ عَ بَ طَ 

الحدیث عن الحیاة االجتماعیة في الدولة  تْ لَ فَ غْ أَ وَ  ،التاریخ الحضاري للمغرب األوسط

 الزیانیة. 

التي تناولت موضوع العادات االحتفالیة بالمغرب األوسط  ٕاذا كانت بعض الدراساتو 

) تكاد تكون منعدمة إال ما جاء عرضا في بعض الكتب وفي م1555 –1235/هـ962–633(

بالتفاتة علمیة تذكر من قبل الباحثین ، فإن الموضوع لم یحظ بتقدیري منها جزئیات قلیلة

في باب العادات االحتفالیة في  ،والمهتمین بالتاریخ الدیني واالجتماعي في العهد الزیاني

دراسة مستقلة تستوفي جمیع الشروط، باستثناء بعض اإلشارات أثناء الحدیث عن تاریخ 

ر هذا اإلقصاء من دائرة مجتمع المغرب األوسط في العهد الزیاني بصفة عامة، ولعل ما یفس

اهتمامات الباحثین والمؤرخین هو شح المادة التاریخیة في المقام األول، لذا أهملت الموضوع 

ومع هذا فإن بعض الدراسات التي عدت إلیها مهمة على مستوى التنظیر للموضوع، وكذا 

 على مستوى المنهج ولعل أهمها على سبیل الذكر ال الحصر:
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"تلمسان في العهد بها الدكتور عبد العزیز فیاللي في أطروحته الدراسة التي قام 

في الباب الثالث من الفصل الثالث  1"-دراسة سیاسیة،عمرانیة،اجتماعیة،ثقافیة-الزیاني 

من الجزء األول في حدیثه عن الحیاة العامة لتلمسان وما شملته من عادات وتقالید، فقد 

 لمدنیة واالستعراضات العسكریة.تطرق للحدیث عن االحتفاالت الدینیة وا

ب "تلمسان في العهد ویمكن إضافة بسام كامل عبد الرازق شقدان ودراسته الموسومة 

في الفصل الرابع منها في حدیثه عن الحیاة 2"م1555-1235/هـ962-633الزیاني

 االجتماعیة في تلمسان تطرق لالحتفاالت والمناسبات واألعیاد في شكل مقتضب.

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن هناك العدید من األبحاث التاریخیة حول المغرب 

األوسط تناولت أوضاعه الدینیة واالجتماعیة في ثنایاها، لكن دون إشارة تذكر للعادات 

والتقالید السائدة به بما فیها العادات االحتفالیة التي نطمح للبحث فیها، ومن هذه الدراسات 

الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان قام بها خالد بلعربي بعنوان نذكر الدراسة التي 

جوانب من الحیاة محمود تحت عنوان:  بوعیاد وكذا دراسة3)م1235-1187هـ/633-681(

) دراسة م1282میالديفي المغرب األوسط في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 

ودراسة الطمار  5بتاریخ الدولة الزیانیةمختار الموسوم  حساني ومؤلف4تاریخیة وحضاریة،

 6، تلمسان عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة الجزائر.محمد بن عمرو

مؤسسة الجزائر:  ، -دراسة سیاسیة ،عمرانیة ،اجتماعیة ،ثقافیة -تلمسان في العهد الزیاني ، فیاللي:عبد العزیز - 1
 ،جزءان.م2002،  الوطنیة للفنون المطبعیة

 م.2002هـ / 1422فلسطین  ، -رسالة ماجستیر ،جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس   -2
م) دراسة تاریخیة 1282-1235هـ/ 681-633الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن زیان ( خالد، بلعربي:  -3

 م.2011، قسنطینة: دار األلمعیة للنشر والتوزیع ، 1، طوحضاریة 
،الجزائر: جوانب من الحیاة في المغرب األوسط في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر میالدي بوعیاد: ، محمود -4

 م.1982للنشر والتوزیع ، الشركة الوطنیة 
 أجزاء.3م ، 2007: دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع،ر، الجزائ1،طتاریخ الدولة الزیانیةمختار، حساني:  -5
، الجزائر :المؤسسة الوطنیة تلمسان عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة الجزائر محمد بن عمرو، الطمار: -6

 م.1984للفنون المطبعیة ، 
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، فبغض النظر عن البحثالدراسات االستشراقیة حول موضوع تعلق بأما فیما ی

فإنها تطرقت في مجملها للحدیث عن البعد الوثني للممارسات والطقوس اإلدیولوجیة أهدافها 

مالحظات حول في كتابه  (EdmondDoutté)دوتي فادموندفي المغرب اإلسالمي  حتفالیةاال

لحاء الصو  في فصول من عمله لشعائر المسلمینتطرق 1اإلسالم المغربي (المرابطین)

األعیاد الدینیة، أما في مؤلفه في لالحتفاالت  أبدى اهتمامه بمظاهرواألولیاء والشرفاء كما 

، بقایا السحر القدیمو للحدیث عن الكرنفال خصصه فقد  2شمال إفریقیاالدین والسحر في 

 ألعیاد الموسمیة وطقوس الطبیعة.إلى جانب ا

 الذي3أبحاث حول دین البربركتابه فيRenéBasset)وقد آزره في طرحه ریني باسي(

الجذور التاریخیة للتدین عند البربر، بما في ذلك عادة التقرب لآللهة والقیام عن فیه تحدث 

 بطقوس احتفالیة خاصة، محاوال إرجاعها إلى بعدها الوثني السحیق. 

من المواضیع التي إشكالیة البحث تدور حول كونه  نأما سبق  ونستنتج من حصاد

شح المادة التاریخیة في المقام  لها تأثیر مباشر على الحیاة االجتماعیة، خاصة في ظل

ذلك أن المصادر التاریخیة ضربت صفحا عن ذكر األخبار المتعلقة بالعادات  ،األول

 االحتفالیة باستثناء إشارات قلیلة وردت بكیفیة عفویة في بعض هذه المصادر.

 التالیة: الجزئیة وانطالقا من هذه اإلشارات سأحاول تتبع اإلشكاالت

 االحتفاالت التي سادت في المغرب األوسط الزیاني؟ما هي أنواع   -

هل العقلیة والسلوكیات االحتفالیة لدي النخب ولدي العامة هي نفسها؟ وما هي ممارسات  -

 كل منهما إزاءها؟ 

1- Notes sur Lislam Maghribein- Marabouts:Extrait de la Revue de l histoire des 
Religino: Tomes xi et xii,paris:ernestlerouxEditer,1900. 
2- Magie et Religion dans l’Afrique du Nord : Alger : typographe Adoulphejourdan 
Imprimeur- libraire- Éditeur 1909. 
3  - Recherches sur la Religion des Berberes: Revue de l histoir des Religions, Paris: 
Ernest lerouxEditeur, 1910. 
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 إلى أي درجة أثرت األوضاع السیاسیة كالصراعات والحروب واألوضاع االجتماعیة -

الهاللیین للمجاالت الحضریة الزیانیة على تغییر  كالمجاعات واألوبئة وغزو واالقتصادیة

 الذهنیة االحتفالیة بها؟

إلى أي مدى أثر الوافدون على المغرب األوسط من نصارى وأندلسیین وغیرهم في تبني  -

بعض العادات االحتفالیة أو التخلي عن غیرها؟ وهو ما یمكن االصطالح علیه بالعادات 

 ل.االحتفالیة بین الضمور والتفاع

بعض العادات االحتفالیة الخارجة عن إطار السنة؟ وكیف  نمكان موقف الفقهاء  كیف -

 مع البدع واالنحرافات التي أدخلت في االحتفاالت خاصة الدینیة؟  واتعامل

ولما كانت األقلیات الدینیة كالیهودیة والنصرانیة تعیش هي األخرى في هذا المجتمع 

لها عاداتها االحتفالیة الخاصة بها والتي طبعتها دیاناتها، كیف كان موقف  تكانقد ف

الزیانیین من هذه االحتفاالت والطقوس؟ وما هي أوجه التأثیر والتأثر في العادات االحتفالیة 

 بین الطرفین؟

 ومن هذا المنظور ارتأیت طرح الموضوع للبحث لالعتبارات التالیة :

حول ظاهرة العادات االحتفالیة في المغرب األوسط الزیاني  : أردت أن أنجز بحثاأوال

 كمذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط. 

: محاولة الخروج من القراءة السطحیة للتاریخ الزیاني ضمن مناقب السالطین، ثانیا

مادة والولوج إلى أعماق المجتمع من خالل إعادة قراءة للنص المناقبي والنوازلي ك

 مصدریة مهمة للتاریخ الدیني واالجتماعي .

: أردت من هذا العمل أن أثري حقل الدراسات التاریخیة المتعلقة بتاریخ الدولة ثالثا

ني أنیر زاویة لطالما تناسها المهتمون بالتاریخ الزیاني علّ  ،الزیانیة في العصر الوسیط

في العوامل المؤثرة فیهما خاصة وأن موضوع التاریخ الدیني واالجتماعي والبحث 

ونتائجهما أصبح عمال ضروریا، ال سیما إذا أردنا بناء نسق تاریخي متكامل حول 

في ظل ما یعتري مثل هذه المواضیع من المحدودیة والغموض  ،مغربنا األوسط
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واإلبهام، ومن هنا فأنا أروم من خالل هذه الدراسة إلى سد بعض الثغرات التي أرى 

الدراسة والترمیم من خالل تسلیط الضوء على األعیاد واالحتفاالت عند  أنها بحاجة إلى

 الزیانیین وما یشوبها من عادات وطقوس والبحث في مضامینها. 

: رأیت في هذا المشروع المتواضع أن ألج بحثا یخدم تاریخ المغرب األوسط في خامسا

تي لبنة جدیدة على المستوى الدیني واالجتماعي حتى تكون دراس ،العصر الوسیط

 ودراسات المغرب األوسط في العصر الوسیط. الجزائریة، تضاف إلى المكتبة الوطنیة

 ب/المنهج:

واعتمدت مستویات  ،المادة التاریخیة من مصادرها صاءقاستمنهج البحث قائم على 

من القراءة من أجل استنطاق النص التاریخي، وركزت على التحلیل واالستنباط واستقراء 

 باستعمال بعض األدوات اإلجرائیة وعلى ،العادات االحتفالیة بالمغرب األوسط الزیاني ظاهرة

على العلوم اإلنسانیة األخرى  التاریخ فقد تطلب هذا التوجه الجدید انفتاح مستوى المنهج

من أدوات  يالتاریخ واستیعاب نتائجها، واالستفادة من إشكالیاتها، وهكذا  استفاد هذا البحث

الحقول  والطوبونومیا، واألدب وعلم النفس، خاصة وأن هذه علم االجتماع واألنتروبولوجیا

والدیني  إطارا ألبحاثها، قصد الوصول إلى رسم  االجتماعي المعرفیة جعلت من المجال

 صورة واضحة وشاملة للموضوع.

 ج/ الصعوبات : 

العادات االحتفالیة مساهمة في ، والمتعلق ببحث "ي صعوبة تناول الموضوعال أخف

ومصدر  ")م1555–1235/هـ962–633التاریخ الدیني واالجتماعي للمغرب األوسط الزیاني(

هذه الصعوبة كامن لیس فقط فیما قد یعترض الدارس لهذا النمط من المواضیع ذات الصلة 

بالتراث اإلنساني وشمولیته وتعدد مظاهره وتنوع ظواهره واختالف أشكاله واتساع بیئاته، 

ولكن كذلك بما یتعرض له من تطویر وتغییر، نتیجة التحوالت التي یعرفها المجتمع عبر 

تاریخیة المختلفة، مما جعل من الصعوبة بمكان الفصل بین العادات االحتفالیة قبل مراحله ال

 وهذا راجع حتما لنوعیة الموضوع في حد ذاته. ،وبعد العهد الزیاني

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وتزید هذه الصعوبة حین یراد الكشف عن الحضور الدیني في هذه العادات والتقالید 

واضح المالمح بارز السمات، إال أنه عند االحتفالیة، وهو حضور قد یبدو ألول وهلة أنه 

تعمیق النظر فیه للكشف عن هذه المالمح والسمات، والرجوع بها إلى أصولها ومحاولة 

تحلیلها، ال یلبث أن یظهر قضایا خفیة ومعقدة، یمكن إرجاعها لما عرفه المجتمع الزیاني 

مة التي كان لها بالغ من غني تاریخي وحضاري من خالل معایشته لكثیر من العادات القدی

 األثر في تراثه.

ال یحتاج إلى  ،والمتمعن في العادات االحتفالیة للمغرب األوسط في الفترة الزیانیة

التنقیب في النصوص المصدریة فحسب، بل یتطلب نوعا من االستحضار والمعایشة والتي 

التاریخ یستلزم  غیر غیابها العدید من عناصر المعادلة، إذ أن الحدیث عن هذا النوع من

 المشاهدة ومعایشة الحالة أكثر من إعادة إحیائها عن طریق تخیلها.

 د/ عرض الموضوع:

وكل فصل تفرع إلى مباحث غایتها  ،قسمت العمل إلى أربعة فصول ومقدمة وخاتمة 

مساهمة في التاریخ –تتبع اإلشكال قصد الحصول على إجابة حول العادات االحتفالیة 

 ).م1555-1235/ه962-633الدیني واالجتماعي للمغرب األوسط الزیاني (

ومختلف  ،ته واألسباب الكامنة وراء اختیارهبینت فیها أهمیة الموضوع وٕاشكالی المقدمة:

ثم تحلیل ونقد ألهم  ،سات السابقة والمنهج المتبع والصعوبات وعرض الموضوعالدرا

 .المصادر

س التي كان یقوم و وتطرقت فیه للطق» االحتفاالت الدینیة«جاء تحت عنوان  الفصل األول:

بها الزیانیون في هذه المناسبات، كما صنفت فیه هذه االحتفاالت فاستهللت مبحثه األول 

وكیف كانت االستعدادات لهذا الشهر وما كان »تفال بشهر رمضاناالح«بالحدیث عن 

وحاولت من خالله أن  »االحتفال عید الفطر«وعنونت المبحث الثاني بـ،یواكبه من مراسیم

من ترقب لهالل  ،أبرز أهم األعمال التي كان یقوم بها الزیانیون تحضیرا لهاته المناسبة

فتتبعت  »االحتفال بموكب الحج«ى وغیرها، أما في المبحث الثالث و شوال وتزین وصنع حل
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فیه الطقوس التي كان یقوم بها السالطین الزیانیون إظهارا منهم لالحتفاء بهذه المناسبة 

االحتفال بعید «لموكب الحج وفي المبحث الرابعلتسییر واإلجراءات التي یتخذونها 

لمغاربة بدءا بشراء األضحیة وحتى انتهاء أیام وما له من مكانة مقدسة في نفوس ا»األضحى

والذي »االحتفال بالمولد النبوي« ثم» االحتفال بعاشوراء« وفي المبحث الخامس،التشریق

كانت له حصة األسد في هذه الدراسة لما أواله له الزیانیون عامة وسالطینا وما أعدوه من 

االحتفال بیوم « إضافة إلى» رآناالحتفال بحذق الق«وأخیرا،إمكانات ضخمة لالحتفال به

 . والذي كان في المدن أكثر منه في القرى والبوادي»الجمعة

، بینت فیه أهم االحتفاالت المدنیة »االحتفاالت المدنیة والعسكریة«ـوعنونته ب الفصل الثاني:

 لوالدةوجاء فیه احتفاالت ا،»االحتفال بمیالد األطفال والختان«كالختان والزواج وغیرها بدءا بـ

فرصدت فیه »االحتفال بالزواج«والعقیقة والختان، أما في المبحث الثاني والذي جاء بعنوان 

مراحل التحضیر لحفل الزواج بدءا بالخطبة والمهر والولیمة والعرس وما فیه من غناء 

تتبعت فیه أصل هذا االحتفال »االحتفال بینایر«وفي المبحث الثالث بعنوان  ،ورقص وغیرها

االحتفال بتدشین «أما المبحث الرابع فجاء تحت عنوان  ،یحویه من طقوس وعاداتوما 

وما أواله السالطین الزیانیین لها من  ،دینیة كالمساجدال سواء المدنیة كالمدارس أو» المنشآت

عنایة بالغة واحتفال، أما عنصر االحتفاالت العسكریة فقد تطرقت فیها للحدیث عن 

وتجدر اإلشارة إلى  »استقبال السلطان في الحروب«و»الخیل سباق«و»استعراض الجیش«

 أن المادة المصدریة في هذا الجزء من البحث شحیحة نوعا ما. 

تأثیر الهاللین «بدءا بـ»العادات االحتفالیة بین الضمور والتفاعل«عنونته بـ الفصل الثالث:

الوافد على المغرب  لتتبع تأثیر»ودخولهم للمجاالت الحضریة على العادات االحتفالیة

الدراسات السوسیولوجیةالكولنیالیة «األوسط في مجال العادات االحتفالیة ثم اتبعتها بـ

التي عملت في مجملها على إرجاع العادات االحتفالیة  »ألشكال االحتفال بالمغرب األوسط

في محاولة لطمس الهویة الوطنیة للتاریخ  ،وما صاحبها من طقوس إلى البعد الوثني

وهل هناك فروقات » السلوكات االحتفالیة لدى النخب والعامة«الجزائري، وانتقلت بعدها إلى 
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بین الجواز » موقف الفقهاء من بعض العادات االحتفالیة« في االحتفال بین الفئتین، بعدها

 واإلكراه والتحریم.

وبین  العالقات القائمة بین االحتفاالت كطقوس وممارسات«عنونته بـ الفصل الرابع:

االحتفال والمجال (المدینة «وأوردت في المبحث األول  »حقیقتها المفترضة

مجال المدینة مع سكان الحواضر ومدى تأثیر أهل  تتبعت فیه االحتفاالت في»والبادیة)

الذمة من الیهود والنصارى والجالیة األندلسیة على وجه الخصوص، بعدها تحدثت عن 

األریاف مبینة الفروقات في حجم االحتفاالت واإلمكانات  االحتفاالت في البادیة مع سكان

بقایا الحضور الوثني داخل «فعنونته بـالتي یختلف فیها المجالین، أما المبحث الثاني 

الحجج واألدلة التي ساقها المستشرقون في محاولة استعرضت فیه»الممارسات االحتفالیة

مارسها سكان  ،خلفیات وبقایا وثنیة منهم إلرجاع كل العادات والطقوس االحتفالیة إلى

تحت  أما المبحث الثالث جاء وبالتالي قبل قیام الدولة الزیانیة المغرب قبل الفتح اإلسالمي

وختمت الفصل األخیر » التداخل بین الدین والسحر داخل الطقوس االحتفالیة«عنوان

 ».ألعیادالزوایا واألضرحة كأماكن لالحتفال وٕاقامة ا«بمبحث جاء تحت تسمیة 

وأما الخاتمة فأجملت فیها مختلف الخالصات والنتائج التي توصلت إلیها من خالل 

مساهمة في التاریخ الدیني واالجتماعي للمغرب األوسط تناول موضوع العادات االحتفالیة 

وأرفقت العمل بقائمة المصادر والمراجع وذیل  م)1555–1235هـ/ 962–633الزیاني (

 للفهارس.

 هـ/ تحلیل ونقد أهم المصادر:

تعددت المصادر التي اعتمدت علیها في هذه الدراسة وتنوعت مشاربها وتباینت 

طریقة عرضها لموضوع العادات االحتفالیة بحسب توجهاتها، منها كتب المناقب وكتب 

هذا  ولم یقتصر األمر على ،التاریخ العام والمصادر الجغرافیة والتراجم وكتب النوازل الفقهیة

الحد بل فرض التوجه الجدید للدراسات التاریخیة تعدد مستویات القراءة لهذه الوثائق وأخص 

 بالذكر منها: 
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 المخطوطات: 

 كتب المناقب: 

وردت في أصناف كتب مناقب األولیاء والصوفیة والسالطین والتأریخ لكل ما یتعلق 

األساسیة بالنسبة لهذه الدراسة  بظاهرة العادات االحتفالیة، إال أنها اعتبرت من المصادر

ألنها تكشف عن بعض مالمح االحتفال بالمغرب األوسط الزیاني، فضال على أنها تكشف 

وكذا السالطین الزیانیین بمظاهر االحتفال وكیف تفاعلوا معها  ،عالقة المتصوفة والفقهاء

 باإلضافة إلى موقفهم منها.

 كتب المناقب السلطانیة:

اهتم الكتاب بتاریخ  1)م1337/ هـ736تن أبي زرع الفاسي (العباس أحمد ب وأب

م) حتى وفاة المؤلف ویظهر الكتاب میوله نحو بني 8ه/ ق2المغرب األقصى منذ القرن(

)، ورغم م1330/هـ731تمرین أبي سعید عثمان الثاني (السالطین المرین فهو هدیة لتاسع 

وما تعرض له من أزمات أثرت على هذا أفادني في معرفة أوضاع المغرب األوسط الزیاني 

 الحیاة االجتماعیة للزیانیین، وبالتالي على النمط العام للعادات االحتفالیة عندهم.

) اعتمدت على مؤلفه بغیة الرواد في ذكر م1378/ هـ780تبن خلدون: ( ىیحی

تحدث عن تلمسان  2الملوك من بني عبد الواد الكتاب یتكون من جزأین، الجزء األول

) متضمنا وصف تلمسان وأصل بني م1353/هـ754غرب األوسط منذ الفتح إلى سنة (والم

یبدأ من  3لها، والجزء الثاني حاضرةعبد الواد وتأسیسهم دولة لهم متخذین من تلمسان 

) حتى مقتل المؤلف سنة م1359/ هـ760استالم السلطان أبو حمو موسى الثاني الحكم سنة (

في تلمسان والمغرب األوسط وخصصه لمناقب وأعمال  ) مفصال األحداثم1378/هـ780(

) لكن المنهج ظل في المدح واإلطناب م1389-1357/هـ792-760( الثاني أبو حمو موسى

تح: عبد الوهاب ابن منصور، الرباط : دار  األنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاریخ مدینة فاس ، -1
 م.1972المنصور للطباعة والوراقة، 

 .1م. ج1980عبد الحمید حاجیات ، الجزائر: المكتبة الوطنیة  ،تح:  -2
 .2م،ج2007تح: بوزیاني الدراجي ، الجزائر: دار األمل للدراسات والنشر والتوزیع ،  -3
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والتعمیم في وصف مجالس السالطین الزیانیین، وقد أفاد البحث كثیرا ألن مؤلفه شغل 

حتفاالت السلطانیة وبالتالي كان حاضرا في جمیع اال ،منصب كاتب السر لدى السلطان

والدینیة، وكان شاهد عیان على العادات التي وجب إتباعها إلحیاء بعض االحتفاالت 

 واألعیاد.

یتحدث عن تاریخ الدولة الزیانیة من  1)م1494/هـ899تالتنسي محمد بن عبد اهللا (

عمل في  مختلف النواحي في فترة القرن التاسع هجري/ الخامس عشر میالدي، والمؤلف

-866القصر الزیاني داخل تلمسان ویظهر میوال نحو السلطان الزیاني محمد المتوكل(

)، وتكمن أهمیة هذا المصدر في أنه حفظ لنا األعمال التي قام بها م1468-1462/هـ873

 السالطین الزیانیون أثناء إقامتهم االحتفاالت، خاصة احتفال المولد النبوي وختان أبنائهم. 

 :فیةكتب المناقب الصو 

ودون فیه المؤلف  2)م1408/هـ810تابن قنفذ أبى العباس أحمد الخطیب القسنطیني (

) وذكر معایشته لمجاعة م1375/هـ761رحلته الزیاریة إلى المغرب األقصى التي بدأت سنة (

) وكان وقتها بالعباد في تلمسان حیث م1375/ هـ776عظیمة عمت المغرب ككل سنة (

االقتصادیة واالجتماعیة وتأثیرها على تدني المستوى المعیشي فصل في ذكر مظاهرها 

بتلمسان وبالتالي على الدولة الزیانیة، وحاولنا بناء على ما فیه من معلومات أن نتقصى عن 

 .وضع االحتفال وما شابه من تغییر في ظل هكذا ظروف

 كتب التاریخ العام:

لنا زمنیة الحدث مما یسمح لنا بتتبع العادات االحتفالیة، لكن في مقابل ذلك ال  تعطي

ألنها غالبا ما تذكرها ضمن األحداث  ،توافینا بمعلومات كافیة عن هذه العادات االحتفالیة

 السیاسیة.

ومن ملك من أسالفهم  نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیانتاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب-1
 . 1985، تح:محمود بوعیاد، الجزائر: المكتبة الوطنیة الجزائریة  ، نفیما مضى من الزما

، نشر: محمد الفاسي و أدولف فور، الرباط : منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي،  أنس الفقیر وعز الحقیر-2
 م.1965
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وقد استفدت من الجزء السابع الحتوائه  1أجزاء 7كتاب العبر یتكون الكتاب من •

ان والمغرب األوسط، وتعود أهمیته لكون مؤلفه دخل لتلمسان معلومات عن تلمس

 ورصد لنا أوضاع الزیانیین فیها بما في ذلك العادات االحتفالیة .

 كتب الجغرافیا والرحالت:

فائقة األهمیة ألنها تكاد تكون متخصصة في الجغرافیا البشریة وفي معاش األمم إذ 

وعاداتهم وتقالیدهم، ومنه فقد أمدتني بمعلومات تكشف لنا بالمعاینة عن تصرفات الناس 

وفیرة حول بعض األنشطة االحتفالیة التي مارسها الزیانیون كغیرهم من المغاربة أثناء 

 احتفاالتهم فلوال:

 أقام القلصادي 2)م1486/هـ891تالحسن علي بن محمد القرشي القلصادي ( وأب

أشهر في طریق عودته إلى األندلس  ةسنوات في طریقه إلى الحجاز، وسبع بتلمسان ثماني

باإلیجاز وال یتوسع في ذكر األحداث وفي  أسلوبه ووصف المراكز التي مر بها ویتمیز

تمهید الطالب ومنتهى خصائص البالد التي یزورها، أما التسمیة األصلیة للرحلة فهي "

 " والرحلة هي رحلة حجازیة أدبیة.الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب

وكتابه الذي یتكون من جزأین  3)م1550/هـ957ان الحسن بن محمد الفاسي (تالوز 

هدیة للبابویة والذي ترجم إلى الفرنسیة ونقله إلى العربیة األستاذ محمد  اإلیطالیةباللغة  ألفه

حجي، ویتضمن الكتاب وصفا لمدن المغرب األوسط ومملكة تلمسان ویحتوي على معلومات 

لیست كثیرة من الناحیة الكمیة لكن لها قیمة معرفیة مهمة جدا، وتعود أهمیة الكتاب إلى 

) وعاش فترة في قصور م1515/هـ921زار المدینة سنة ( كونه جغرافیا وتاریخیا ومؤلفه

 سالطینها.

، مراجعة : لسلطان األكبرالعبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي ا -1
 أجزاء . 8م. 2010سهیل زكار، بیروت : دار الفكر للطباعة و النشر،

 م.1978، تح : محمد أبو األجفان ، تونس: الشركة التونسیة للتوزیع  ، رحلة القلصادي-2
 جزءان.م، 1983، بیروت :دار الغرب اإلسالمي،سنة  2محمد حجي ومحمد األخضر، ط: تر ،وصف إفریقیا  - 3
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بن علي بن أحمد بن سعود (ت بعد  البلنسي أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري

"ما سما إلیه الناظر المطرق في خبر في رحلته الموسومة كذلك  1)م1300/ هـ700سنة

لمختلف أوضاع المغرب األوسط  سجل صاحب هذه الرحلة نقده الالذع الرحلة إلى المشرق"

ویعزى ذلك إلى ما فعله المرینیین من أعمال تخریبیة اتجاه الدولة الزیانیة، وما التوقف عن 

إقامة بعض االحتفاالت للعجز االقتصادي لدى الدولة الزیانیة واألفراد إال دلیل قاطع على ما 

لة الحصار المتكرر التي عانت سببه الوجود المریني وحا ،مرت به الدولة الزیانیة من ركود

 .امنه

 :كتب التراجم

تهتم كتب التراجم والطبقات بحیاة العلماء والفقهاء والصوفیة وترصد الحیاة 

 االجتماعیة للمجتمعات من حیث عاداتها وتقالیدها.

/ هـ618تابن الزیات أبو یعقوب یوسف بن یحي بن عیسى بن عبد الرحمان التادلي(

-11هـ/ 7-5(رصد واقع حیاة الحركة الصوفیة في المغرب اإلسالمي في القرنین  2)م1220

صوفیا، أشار ضمنها إلى ممارسة بعض المتصوفة  نیوترجم لمائتین وستة وسبع )م13

 للغناء في األعراس قبل توجههم للتصوف.

ابن قنفذ القسنطیني أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب  

وقف بالعباد في تلمسان لزیارة ضریح أبي مدین الغوث في طریقه راجعا  3)م1407/هـ810ت(

من فاس إلى قسنطینة، جمع بین فن الرحلة والتراجم الصوفیة فقد ترجم فیه صاحبه للعدید 

من متصوفة المغرب األوسط، وكیف تعاملوا مع بعض العادات االحتفالیة وكیف كان 

 موقفهم منها.

 م.2005، دمشق: دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع،  2، تح: علي إبراهیم الكردي، طالرحلة المغربیة -1
، الرباط : منشورات كلیة اآلداب  2، تح : أحمد التوفیق، طالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي -2

 م .  1997والعلوم اإلنسانیة، 
م و 1976تح:محمد حجي،الرباط: مطبوعات دار الغرب للتألیف والترجمة والنشر، في أسنى المطالب، شرف الطالب - 3

 م.1983تح: عادل نویهض، بیروت: دار األفاق الجدیدة،، 04الوفیات، ط
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 :كتب النوازل

وهو عیبها لكن  ،بتحدید زمن النازلة وال المكان الذي جاءت منهالنوازل  كتبلم تهتم 

 في مثل هذه المواضیع ولعل من أهم كتب النوازل التي اعتمد علیها البحث  ال غنى عنها

احتوى على معلومات هامة الذي 1)م1508/هـ914نوازل الونشریسي أحمد بن یحي (ت 

سات االحتفالیة، بما فیها الموقف الفقهي من ومعتبرة حول موقف الفقه من بعض الممار 

احتفاالت أهل الذمة، لكن ما صعب العمل على هذا النوع من المصادر أنها تتمیز بنسبیة 

 الزمان والمكان ألن الهدف منها هو معرفة الحكم الفقهي ال التأریخ للنازلة كحدث تاریخي.

فـي األخیـر  يمن القیمـة العلمیـة للبحـث، فـأمل الصعوبات قد قللت أن ال تكون يوحسب

 .  الیته األساسیةعن إشك تي تناول هذا الموضوع المهم وأجبف تقد وفق يأنن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: محمد حجي، بیروت: دار الغرب تحالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة واألندلس والمغرب،  -1
 م.1981اإلسالمي ، 

                                                           



 

 الفصل األول
 االحتفاالت الدینیة

 أوال: االحتفال بشھر رمضان 
 الفطرعید االحتفال ثانیا: 

 ثالثا: االحتفال بموكب الحج
 عید األضحىاالحتفال  رابعا:

 االحتفال بعاشوراء خامسا:
 سادسا: االحتفال بالمولد النبوي

 نآسابعا:االحتفال بحذق القر
 االحتفال بیوم الجمعةثامنا: 
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أبدوا اهتمامهم الخاص سالمي كغیرهم من سكان المغرب اإل الزیانیین أن جدال ال

األعیاد الدینیة حاول مالمسة أهم العادات االحتفالیة في سأ وعلیه،بمثل هذه االحتفاالت

والتي تعد أیاما مقدسة تجمع بین العبادة كالصالة والذكر والصدقة والنسك والتهلیل  ،عندهم

والتسبیح والتكبیر، وبین العادة وما فیها من توسع في الطعام والشراب والملبس والزینة والمرح 

والسرور وسائر األعمال المستحبة، كما سیتم التركیز على عیدین دینیین هما عید الفطر 

عند الزیانیین احتفالهم بالمناسبات الدینیة السائد ضحى، دون أن ننسى أن العرف وعید األ

 .الشریف كاالحتفال بالمولد النبوي  ،األخرى التي ارتقت لدیهم وأصبحت أعیادا

 أوال: االحتفال بشهر رمضان 

كان لشهر رمضان قداسته عند سكان المغرب اإلسالمي عامة، وعند الزیانیین 

كانوا یستعدون له منذ الیوم األول بشراء كل ما یلزمهم من مأكل ومشرب للفطور ، إذ خاصة

وكان القضاة یشرفون على ترقب هالل رمضان بشغف، وهم من یعلم كافة  ،1والسحور

 وهذا الترقب مس جمیع أفراد المجتمع الزیاني على اختالف مشاربهم. ،2المسلمین بحلوله

وفي هذا الصدد قال ابن  رمضانیبدأ االحتفال منذ أوائل شهر 

منك على  األئمة) عن رؤیة هالل رمضان: حتى إذا وقف م1365/هـ776تالخطیب(

الصحیح وصرحوا برؤیتك كل التصریح، نظرت كل جماعة في اجتماعها، وتأهبت القراء 

ا واندفعت األصوات باختالف أنواعها، وتضرعت األلباب، وطلبت المواقف أواخر اعهَ فَ إلشْ 

ألم ذلك الكتاب، عندما أوقدت قنادیل كأنما قد بدت من  تْ دیَ تُ ار واألحزاب، وابْ شَ العُ 

 3.الصباح

، مناقب أبي العباس السبتيهـ): 601عبد اهللا بن عبد الرحمن ابن الحارث بن همام أبي العباس السبتي الهواري ( -1
 مكتبة رقمیة..31ورقة، ب 22، مكتبة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز، 1198مخطوط رقم 

 .1/149،المعیارالونشریسي:  -2
أجزاء،  4م، 1977-1973، تح: محمد بن عبد اهللا عنان، القاهرة: مكتبة الخانجي، 2طاإلحاطة في أخبار غرناطة،  -3
1/318. 
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الزیارات بین األقارب به القیام وتتوزع فیه الصدقات وتتعدد  هذا الشهر یكثر فيو 

والجیران واألصدقاء تدعیما ألواصر المواخاة في المجتمع وكانوا یدعون بعضهم بعضا إلى 

في المقابل كانت المساجد والزوایا تزین بالشموع ،1منازلهم طوال شهر رمضاناإلفطار في 

في إحضارها النصارى التي یتشارك الیهود و و  ،2والقنادیل وبأنواع البخور والعود والعنبر

حرص الناس على حضور صالة التراویح حتى ، وجرت العادة في هذا أن یللمساجد للبركة

وخاصة عندما یؤم  ،3د بالجامع األعظم بمدینة تلمسانفي وقت القر والقیظ وشدة البر 

الذي كان یتمیز بأداء التالوة وحسن  م)1479هـ/884(تالصالة اإلمام أبو العباس الزواوي

 .4الصوت

قد عرف رمضان بأنه شهر العبادة لما ذكر من فضل التهجد والتعبد فیه وقراءة 

وتأدیة الصلوات بالمساجد انوا یواظبون على قراءة األذكار القرآن والحدیث، فإن كافة الناس ك

 5هذا الشهر بالقراءة في مصحف سیدنا عثمان.إحیاء  سالطین الدولة الزیانیةعتاد وأ

، اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا الحیاة االجتماعیة بالمغرب األقصى في عصري المرابطین والموحدینجمال، أحمد طه:  -1
 .345م، ، ص2000الطباعة والنشر، 

، سأتطرق لصحة هذه المعلومة ورأي الفقه فیها أثناء دراستي في الصفحات 1/270، تلمسانعبد العزیز، فیاللي:  - 2
 القادمة.

 .373، صالتشوف التادلي:ابن الزیات - 3
، متكلم وفقیه م)1479 – 1398هـ /884 -800واوي (هو أبو العباس شهاب الدین أحمد بن عبد اهللا الجزائري الز  - 4

من كبار العلماء في وقته، له نظم، یقال أنه نظیر عبد الرحمن الثعالبي علما وعمال، أصله من قبیلة زواوة، سكن مالكي، 
الجزائر وتوفي بها، قال السخاوي من المشهورین بالصالح والعلم والورع والتحقیق وقال الشیخ زروق كان شیخنا من 

 400في علم الكالم، منظومة المیة تزید على  كفایة المریدع، من آثاره =العلماء إتباعا للسّنة وأكبرهم حاال في الور =أعظم
مخطوطة، في األزهریة، شرحها اإلمام محمد بن یوسف السنوسي  الجزائریة في العقائد اإلیمانیةبیت، وتسمى أیضا 

: نیل االبتهاجنقال عن التلمساني وأثنى علیه، وله أیضا القصید في علم التوحید، وقال عنه سیدي أبي القاسم الحفناوي 
تعریف الخلف برجال الشیخ الفقیه الولي الصالح أبو العباس ظریف العارفین، صاحب العقیدة المنظومة الالمیة المشهورة.

 .1/33م،1906لسیدي أبي القاسم الحفناوي: الجزائر:مطبعة بییر فونتانة الشرقیة، السلف
محفوظا في خزائن ملوك تلمسان من بني  عبد الواد حتى قدم أبو ظل مصحف عثمان ؛  124،نظم الدرالتنسي:  -5

م) وافتتحها سنة 1336هـ ( 737الحسن على بن عثمان بن أبى یعقوب المریني إلى تلمسان في أواخر شهر رمضان سنة 
ل، واتفق أن هـ فظفر بهذا المصحف فاهتم به اهتماما خاصا وكان یقدمه أمامه على عادة الموحدین عند خروجه للقتا 738

واآلرجونیین في موقعة طریف المعروفة في  وقع هذا المصحف غنیمة في أیدي البرتغالیین الذین اشتركوا مع القشتالیین
 =هت بهزیمة نكراء منى بهام ) وانت1340هـ (  741جمادى األولى سنة  7المصادر المسیحیة بموقعة نهر سالدو في 
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وفي  ،1وكما هو معروف فإن صیام شهر رمضان مقترن بعادة (التسحر) السحور

أو  ،2منها النفخ في النفیر ،روقت السحو  إلیقاظهماستعمل الناس عدة وسائل  هذا الصدد

وغالبا ما كان مؤذنو المساجد هم من یتولى مهمة إیقاظ  ،ةابَ بَ وضرب الشَ  اْر الدق على الطَ ب

 الناس للسحور.

ولعل الملفت في هذا المقام ما كان یظهره الساكنة من مواظبة وحرص في أداء 

إلى  یغیرون مكان إقامتهمكانوا إذ  ،فكانوا یزیدون على ذلكمنهم ، أما المتصوفة العبادات

 4ومنهم من كان یختم القران الكریم عدة مرات في رمضان ،3قصد التفرغ للعبادةالزوایا 

وتجدر اإلشارة إلى أن الزیانیین كغیرهم من المسلمین المغاربة كانوا یولون لیلة السابع 

ول رمضان عنایة خاصة ویحیطونها بهالة عظیمة فكانت على حد ق شهر والعشرین من

 5».أعظم لیلة في هذا الشهر هي لیلة السابع والعشرین منه«التادلي: 

جهدا السترداد المصحف فأرسل إلى البرتغالیین التاجر أبا على الحسن بن جمى من  ن ولم یدخر السلطان المرینيیالمرینی=
مدینة آزمور لیخلص المصحف بما یطلب فیه من مال  ونجح أبو على الحسن في مهمته وأعاده إلى السلطان أبى الحسن 

دنانیر الذهبیة . وهكذا أعید هـ وذكر ابن مرزوق أنه أنفق في افتداء المصحف آالف من ال 745المرینى بفاس في سنة 
المصحف األمام إلى فاس بعد أن جرد  البرتغالیون أغشیة ومزقوا ما كان على دفتیه من وشى وأحجار كریمة. واستمر 

للمزید حول تاریخ هذا المصحف محفوظا في خزائن المرینیین، وكان ذلك آخر العهد به إذ انقطعت أخباره منذ ذلك التاریخ. 
، 01،ط ورحلته شرقا وغربا أضواء على مصحف عثمان بن عفانحر، السید عبد العزیز السالم: المصحف ینظر س

 م.1991مصر: مؤسسة شباب الجامعة ،
ر به، وبالضم  طعاُم السََّحِر وشراُبه، وبضمها: أكل هذا الطعام. فهو -بفتح السین  -السَُّحور:  -1 بالفتح اسم ما ُیَتَسحَّ

لسان  م):1311هـ/711المصدر والفعل نفسه.أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم اإلفریقي المصري،ابن منظور (ت
 .22/1953، 3م، مجلد 1999مؤسسة التاریخ العربي: بیروت ،  -،بیروت: دار إحیاء التراث العربي3طالعرب،

حادة الصوت تشبه في شكلها البوق،  لة نفخ نحاسیةوالَنِفْیُر أو الَبْوَجُآل  .345ص، االجتماعیة الحیاةجمال، أحمد طه:  -2
ساعة االستیقاظ أو اإلفطار في رمضان، وإلشهار األعراس أیضا وفي االحتفاالت والمناسبات تصدر بعض نغمات إلعالن 
. منیر، البعلبكي ورمزي، البعلبكي: عید الفطرفي المغرب، تستعمل إلعالن قدوم  الصوفیة الشعبیة، ولدى طائفة عیساوة

 . 167م، ص 2013، لبنان: دار العلم للمالیین،قاموس المورد الحدیث
 .344، صالتشوفابن الزیات التادلي: -3
 .344ص نفسه،-4
وظلت لیلة سبع وعشرین إحدى المواسم المختصة باستجالب «م): 1365هـ/776. یقول ابن الخطیب(ت344،صنفسه 5

إن استعماله لمصطلح إحدى المواسم المختصة دلیل على أنها من بین أهم  5األمم وتخییم الخیم واحتفال األسواق،

                                                                                                                                                                                     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%AE_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
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م یمنع أن تقوم ما حملته هذه اللیلة من قداسة في نفوس الزیانیین إلى أن هذا لرغم  

وربما كان اختیار هذه اللیلة ، 1نن الزیانیطیالسالأحد بعض الحركات االنفصالیة ضد  فیها

 .قداستهاذات لما سبق ذكره عن بال

اللیلة التي  تْ مسَ تُ الْ : بقوله ولعل ما یزید في أهمیة هذه اللیلة ما ذكره ابن الخطیب

هي خیر من ألف شهر، فنشط الصالحون بك صومًا وهجر المتهجدون في لیلك نومًا 

َأنَزْلَناهُ إنَّا نزول القرآن لقوله تعالىو ال سیما أنها تزامنت ،2أكملناك إن أذن اهللا ثالثین یوماو 

یحتفي بها ویلتمسها في العشر  وكان رسول اهللا  3ِفي َلْیَلِة الَقْدِر وَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة الَقْدرِ 

 اهرو وحسبنا في ذلك ما  نها خاصة، التماسًا لتلك اللیلةواخر وفي الوتر ماأل

أنها قالت: "كان رسول  عنها رضي اهللا  في صحیحه عن عائشة  4)ه256ت(البخاري

وٕاتباعا لسنة نبینا محمد علیه  5إذا دخل العشر أحیا اللیل وأیقظ أهله، وجد وشد المئزر"اهللا

 أفضل الصالة وأزكى التسلیم اجتهد الزیانیون كغیرهم من مسلمي المغرب اإلسالمي إحیاءا

في تالوة القرآن في تلك اللیلة ، فاجتهدوا مباركة واحتفلوا بها أیما احتفالحتفاءا بهذه اللیلة الاو 

 6بالمساجد الجامعة، مع وجوب ختم القرآن فیها وٕاقامة صالة التراویح.

تح نفاضة الجراب في عاللة االغتراب، ن أمراء وعامة. ابن الخطیب: المناسبات االحتفالیة التي تنافس في إحیائها الزیانیو 
 122م ،ص1989:السعدیة فاغیة، مطبعة النجاح الجدیدة : الدار البیضاء، 

م دخل أحد أمراء بني زیان 1446هـ/850ففي لیلة سبعة وعشرین رمضان سنة «ثورة أحمد بن الناصر بن أبي حمو  -1
صرخوا بنصره وهولوا بأطبال وأنفار فلم ینجح رأیهم في ذلك فأخذوا وأوتي به إلى السلطان  وتآلفت علیه طائفة من تلمسان

 .253،صنظم الدر، التنسي: »أحمد فأمر بقتله
 .1/318، اإلحاطة-2
 .2، 1سورة القدر، اآلیة  - 3
، تع: محمد بن الصالح 1طصحیح البخاري، أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن بردزبة الجعفي البخاري،  - 4

 أجزاء. 4م، 2010الجزائر: دار اإلمام مالك للكتاب، -العثمیین، باب الواد
، حدثنا عبد اهللا بن یوسف 2015، ورد في باب التماس لیلة القدر في السبع األواخر، رقم الحدیث 2/73، نفسه -5

أروا لیلة القدر في المنام في السبع فقال  لنبي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه أن رجال من أصحاب ا
 .2/71». أرى رؤیاكم قد تواطأت في السبع األواخر فمن كان متحریها فلیتحراها في السبع األواخر: «رسول اهللا 

المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن، م): 1379هـ/781أبو عبد اهللا محمد، ابن مرزوق (ت -6
 .134م، ص 1981ماریا خیسوسبیغیرا، الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، تح: 
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 عید الفطرب االحتفالثانیا: 

به في أول یوم من أیام شهر شوال بعد  عید الفطر هو أول أعیاد المسلمین, یحتفلون

 قال ابن الخطیب وفي هذا الصدد، هویحّرم صیام أول یوم من أیام،صیام شهر رمضان

ظل االحتفال بعید و  ،1»واحتفلوا بآخر لیلي رمضان وبرؤیة هالل شوال«: )م1365/هـ776ت(

الفطر في الدولة الزیانیة امتدادا لما سبق، فقد جرت العادة على أن یبدأ التحضیر لالحتفال 

یبدو  به منذ أوائل شهر رمضان، ودخول أول یوم من شهر شوال، ویستمر االحتفال به فیما

ثالثة أیام عندما تثبت رؤیة الهالل بشهادة الشهود أمام قاضي الجماعة بتلمسان، والذي 

وبحلول العید یدفع الصائمون عن أنفسهم وعن وره على حلول عید الفطر للمسلمین، یعلن بد

للفقراء  زكاة الفطر وتسمى،صدقة الفطرةعن المولود قبل أن یفهم أو یعقل و أفراد عائالتهم 

لیلة  ، وجرت العادة أن یتم إخراجها قبل هذا الیوم حتى یمكن من االستفادة منها2والمساكین

العید أو قبل ذلك بقلیل، ویجوز دفعها قبیل صالة العید أو في أواخر شهر رمضان لشراء ما 

، وتجدر اإلشارة إلى أن الیهود والنصارى كانوا یهدون 3یحتاجون إلیه من مالبس ومؤن

عن ) م1365/هـ776ت(ویعلق ابن الخطیب 4لمساجد بهذه المناسبة مختلف أنواع الطیبل

قطع، هذا هالل شوال قد طلع، وكر في منازله و «استعداد المسلمین في هذا العید في قوله: 

..فقل هو هالل الفطر أو قل هو هالل العید، فلقه صباح رجع.وغاب أحد عشر شهرًا، ثم 

الحباب، ولبسوا أفضل الثیاب، وبرزوا إلى مصالهم من كل باب،  مشیيمشى الناس فیه 

ثم  ...لإلمام فارتفعت همة اإلسالم. وشرفت أمة محمد علیه السالم، وخطب بالناس ودعا

 5.»علیه اورجعوا على غیر الطریق الذي أتو  .اشدین..انصرفوا ر 

 .2/500،اإلحاطة-1
 .460، صالتشوف ابن الزیات التادلي : -2
 عبد العزیز، فیاللي:؛ و 345،صالحیاة االجتماعیة؛ وجمال، أحمد طه: 305، صالزیانیة الدولةخالد، بلعربي:  - 3

 .270/ 1:تلمسان
، الجزائر: دیوان 2طباقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیان، محمد بن رمضان شاوش:  -4

 .2/50م، 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، 
 .2/502: اإلحاطة  - 5
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المدینة أمام باب أما عن صالة العید فكانت تقام في الملعب الذي یقع خارج أسوار 

، یحضرها الزیاینون من مختلف األعمار والفئات االجتماعیة، یتقدمهم السلطان 1القرمادین

الزیاني في موكب حافل یشترك فیه الحرس والجیش بزیهم الممیز، ویخرج الناس لرؤیة 

دید الموكب بلباس جدید وقلوب فرحة، وال سیما األطفال مبتهجین بالعید السعید وباللباس الج

یلعبون ویمرحون باللعب المصنوعة من الخشب وبالصور والدمى، وهو األمر الذي جعل 

بعض الفقهاء یتصدون لهذه الظاهرة بتحریم صنعها واللعب بها، وهو ما سنفصل فیه في 

 موقف الفقهاء من العادات االحتفالیة.

كالكعك ویظل هذا االحتفال یوما بهیجا تحضر فیه الناس أنواعا من الحلوى 

والقریوش، وتقدم یوم العید مع مشروب كالشاي والقهوة، أما في الیوم الثاني والثالث  والمقروط

فیتوجه بعض أصحاب الطرق الصوفیة لزیارة ضرائح األولیاء والمقابر، وهو ما سأناقشه بنوع 

لناس من التفصیل والتحلیل في الصفحات القادمة، وهكذا تنتهي مراسیم عید الفطر ثم یعود ا

 2إلى أشغالهم في األیام الموالیة.

هو التفنن  عند الزیانیین ولعل الملفت في هذا الباب من مظاهر االحتفال بعید الفطر

المالبس نفسها ترتبط في اقتناء جدید الثیاب وأحسنها أو ما نسمیه لباس العید، ولكون 

ألعیاد واالحتفاالت المختلفة، ارتباطًا وثیقًا بالعادات والتقالید،خصوصًا أوقات المناسبات وا

 مالبس طریقة ارتدائها، وتنوع ألوانها واختالفها، وال نستبعد أن تكون التي تحدد لنافهي 

 بحكم عامل التأثیر والتأثر واالمتزاج عامة نفسها قد استعملها أهل المغرب األعیاد

 .الحضاري

باب القرمیدین أحد أبواب تلمسان یقع في الشمال الغربي منها، ویعتبر الحصن الدفاعي األساسي الذي یحمي مدخل  -1
المدینة وأخذ هذا الباب اسمه من صناعة القرمید التي كانت رائجة فیه، بدلیل أفران صناعة الفخار والقرمید. یحي ابن 

منشورات تلمسان عاصمة المغرب األوسط، ؛ ویحي بوعزیز : 39، ص: زهر البستان ؛مجهول 1/90،البغیة خلدون : 
الموروث اإلسالمي ؛ ومبارك بوطارن: 239، صالدولة الزیانیة؛ وخالد بلعربي ،  25م، ص 1985وزارة الثقافة والسیاحة،

ة في دور الزخرف ؛ وعبد المالك موساوي :14م ، ص2011، الجزائر : طبع بدعم من وزارة الثقافة ،  1، طلتلمسان
 .16م ، ص2011، الجزائر : دار السبیل للنشر والتوزیع،1، ط الحیاة الحضاریة بتلمسان

 ..51/ 2،باقة السوسانمحمد، بن رمضان شاوش:  -2
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كان أهم ما یلبسه الرجال  المغربي ویستشف من اإلشارات التاریخیة أن البرنس

تي تهدى للملوك والسالطین كان یعد من األشیاء الثمینة ال، و األعیادالزیانیون في 

في فترة بسط  )م1348-1331هـ/749-731(فقد أهدى السلطان أبو الحسن المریني.بالمشرق،

اق والقنع سَ نْ ة المذهبة واألْ ومَ قُ رْ المَ  لُ لَ الحُ «لدولة الممالیك بمصر نفوذه على تلمسان

یتبین من ، 1فْ دَ وأحاریم الصَ  فْ فَ شَ ات المختمة والبرانس المصنوعة من الحریر المُ رَ حرَ والمُ 

النوع من المالبس أننا نستطیع أن نتمثل صورته الواضحة.  األوصاف السابقة المتعلقة بهذا

ألهمیته  ألحد عنهالسلطان المریني والزیاني وغیرهما من القادة والجند، إذ ال غنى  وقد ارتداه

، ومن خالل ما سبق ةالرسمیة والحیاة الیومیالدینیة و التاریخیة في المناسبات واالحتفاالت 

غلب على لباس العید عند الزیانیین المالبس المصنوعة من الصوف والقطن یتبین لنا أنه 

حرموا على ان مقتصرا على النساء فقط ألن فقهاء الدولة الزیانیة وهذا األخیر ك،والحریر

مالبس الدیباج والحریر والصوف في األعیاد ارتدى األغنیاء بینما  ،2الرجل لبس الحریر

 3.الرفیع

فكان كساء « وقد اقتصر لبس الزیانیین في األعیاد جله تقریبا على كساء الصوف

، وذلك لما وردت في مدحه من فضائل عن النبي صلى اهللا علیه وسلم 4»الصوف ال غیر

علیكم بلباس الصوف تجدون حالوة اإلیمان «والتي ورد ذكرها عن ابن صعد: عن النبي 

في قلوبكم ، وعلیكم بلباس الصوف تعرفون به في اآلخرة، وعلیكم بلباس الصوف تجدون قلة 

فكر یورث الحكمة، والحكمة تجري في الجوف مجرى یورث في القلب التفكر، والت هاألكل فإن

الدم، فمن كثر تفكره قل طعمه وكل لسانه، ومن كثر طعمه عظم بدنه وقسا قلبه والقلب 

 5».القاسي بعید من اهللا عز وجل بعید من الجنة، قریب من النار

 .453ـ  452، ص ص. المسند الصحیحابن مرزوق، -1
 .305، صالدولة الزیانیةخالد، بلعربي:  -2
 .205م، ص1996، بیروت: دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر، المقدمة ابن خلدون: - 3
 .101، ص: رحلة القلصاديالقلصادي:  -4
روضة النسرین في التعریف م): 1496هـ/901محمد بن أحمد بن أبي الفضل األنصاري التلمساني، ابن صعد (ت -5

 .200صم ،2002،المؤسسة الوطنیة لإلشهارمنشورات  :،تح: یحي بوعزیز، الجزائر1طباألشیاخ األربعة المتأخرین، 
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وهو من  1كما یمكن رصد ألبسة تصنع من أقمشة أخرى كالكتان والحریر والملف

ة الفاخرة عند المغاربة، یصنعون منه المالبس كما كانت تمنح ضمن أعطیات األقمش

 سكان المدن أن إلى باإلضافة،2السلطان الكیسي المناسبة ألهل تلمسان، ومنها الخز الرفیع

األلبسة األنیقة الرفیعة، بینما سكان البادیة لبسوا الثیاب الخشنة والبسیطة في أعیادهم  لبسوا

وكانت النساء أكثر حرصا على الظهور في ثوب جدید وأنیق، على  ،3والكتانمن الصوف 

مختلف أدوات الزینة من الحناء المنقوشة والسواك والكحل  أیام األعیاد أنها كانت تستعمل

وقد زینت العیون بالتكحیل، والشعور بالترجیل، وكرر السواك على ،4وتتعطر بأنواع المسك

ناق بالعقود، وضرب الفكر في صفحات الخدود، ومد بالغالیة مواضع التقبیل، وطوقت األع

لیتها على مواضع السجود، وأقبلت صنعًا بأوشیتها، وعنت بأردیتها، ودخلت العروس في حُ 

 وطلقت التوبة ثالثًا بعد البناء ورقمت الكفوف بالحناء، وأثني على الحسن وهو أحق بالثناء،

بكار، ومشت وغص الذراع بالسوار، وتختم في الیمین والیسار، وأمسكت الثیاب بأیدي األ

، وانقلب الكل وتقدمت الدایات باألطفال الصغار، وامتألت الدنیا سرراً  اإلماء أمام األحرار

 5.السلطان یهنئ الناس بالعیدو  ،إلى أهله مسروراً 

 ثالثا: االحتفال بموكب الحج

وقد أبدى وهي مضبوطة بمناسكها المعروفة، أركان اإلسالم تعد فریضة الحج من 

لتجهیز االزیانیون اهتمامهم الخاص بهذه الفریضة ویتجلى ذلك من خالل مظاهر االستعداد و 

الملف نسیج كان یرد من بالد الروم إلى المغرب واألندلس، وكانت الجبة الملف المصنوعة من الجوخ من ثیاب الطبقة  -1
 الثریة، وكان للفقهاء موقف من هذا القماش على اعتبار أنه ملین بشحم الخنزیر، أنظر في هذا األمر الونشریسي:

 .1/3المعیار،
نشورات وزارة األوقاف والشؤون ، تح: سلوى الزاهري، الرباط: م1طالمناقب المرزوقیة،ابن مرزوق:  -2
 .193-192ص  ،م2008سالمیة،اإل
جوانب ؛ كمال السید أبو مصطفى: 1/266،تلمسان؛ عبد العزیز، فیاللي: 305، صالدولة الزیانیةخالد، بلعربي:  -3

من الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب اإلسالمي من خالل نوازل المعیار المعرب للونشریسي، 
 .47م، ص1996اإلسكندریة: مركز اإلسكندریة للكتاب، 

 .307، صالدولة الزیانیةخالد، بلعربي:  -4
 .2/502، اإلحاطةابن الخطیب:  -5
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الناس تحضیره لمثل هذه مما اعتاد  بیض وعقد جلسات الحناء،الثیاب ال ةیئبته ألدائها

االحتفال بالركب المتوجه ومنها ،و معروف االحتفال بعید األضحىالتي تسبق كما ه المناسبة

 على القیام السالطین الزیانیون قد حرصف ،1إلى البقاع المقدسة بالحجاز ألداء فریضة الحج

حد الشیوخ یختاره یتوجه إلى الحجاز برئاسة أ ل ركببتنظیم قافلة الحج ویعینون في ك

، أو برئاسة أحد أفراد والمعترف له بالحكمة والتدینالسلطان من بین رجاله المقربین إلیه 

 یحملون معهم المصاحف والكتب الصحاح التي نسخت بتلمسان ، وكان الحجاجسرتهأ

وبعضها نسخ بخط بعض السالطین أو األمراء الذین كانوا یتنافسون في إرسالها إلى البقاع 

 2ن.دس ومسجد الخلیل بفلسطیوتحبیسها على القراء في مكة والمدینة وبیت المق ،المقدسة

كما كانوا ال یتوانون في إرسال المحمل وهو عبارة عن حمل یحمل الهدایا الثمینة 

وال یفوتنا أن نذكر بأن االستعداد  ،لحكام الحجاز والكسوة المخصصة لتغطیة الكعبة الشریفة

 للحج یكون في الغالب مطلع شهر ربیع األول إذ ینادى في الناس بحلول موسم الحج حتى

بنداء المنادي بین الناس معلنا لهم بقدوم الموسم حتى یستعد كل واحد  یتهیأ القاصدون للحج

ثم  ،لضواحي واألطرافوتبدأ الوفود تصل إلى عاصمة بني زیان من ا ،منهم في عقد النیة

ینطلق منها الحجاج في موكب رسمي على الجمال والخیل والدواب یخترقون المدینة في جو 

وال سیما إذا كان الموكب یضم أحد أفراد العائلة الحاكمة  ،من االبتهاج والتهلیل والتكبیر

 3فیخرج اآلهل واألقارب وسكان تلمسان في بهجة وسرور لتودیعهم.

لم تقتصر االحتفال على خروج موكب الحج بل تعداه الستقبال الحجیج عند عودتهم كما حدث مع یوسف بن یعقوب  -1
تأثیر شیوخها  –الزاویة المالریة المالري أثناء عودته من البقاع المقدسة وخروج الناس الستقباله. عبد العزیز فیاللي: 

، دراسات في تاریخ الجزائر والمغرب اإلسالمي، ضمن كتاب 71-53ص ص الروحي والدیني على الدولة والمجتمع، 
 .114م، ص2012الجزائر: دار الهدى،  -عین ملیلة

رحلته إلى المشرق)، ص  -مناقبه -أبو العباس السبتي أحمد بن مرزوق التلمساني ( سیرتهعبد العزیز، فیاللي:  - 2
الجزائر: دار الهدى،  -، عین ملیلةسالميدراسات في تاریخ الجزائر والمغرب اإلضمن كتاب ، 256-222ص 

 .231-230،صم2012
 .231-230، صأبو العباس السبتيعبد العزیز، فیاللي:  - 3
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و زكریا عمر بن جرار أحد أفراد العائلة الحاكمة بتلمسان قد ترأس وكان الشیخ أب

بنفسه الموكب الذي انطلق من عاصمة بني زیان في شهر ربیع األول من سنة 

وابنه  م)1314هـ/741(تحمد بن مرزوق، وكان أبو العباس أم1324/هـ724

وهي الحجة الثانیة لهما التي أقاما فیها  ،ضمن هذا الموكب )م1379/هـ781ت(الخطیب

 .1مجاورین بمكة والمدینة نحو خمس سنوات

اإلشارة إلى قافلة الحج التي خرج من  )م1379/هـ781(ولم یغفل ابن مرزوق الخطیب

فقد انطلقت هذه القافلة من مدینة تلمسان في أول فصل  ،فیها مع والده في المرة الثالثة أیضا

وكانت القافلة تتكون من ثالثمائة  ،م1334/هـ734الربیع المصادف ألول محرم من سنة 

فضال عن الفرقة العسكریة التي  ،تضم كل خیمة جماعة من المسلمین ،خیمة أو قیطون

ومجموعة أخرى من الرماة  ،تشكل من مائتین وثمانین فارساتكانت تحمي الحجیج والتي 

ویرافقهم ضباطهم إلى مكة  ،لحمایة القافلة والذود عنها أثناء الطریق ذهابا وٕایابا وٕاقامة

 .2المكرمة والمدینة المنورة وبیت المقدس ویدفع لهم مقابل ذلك ماال یكفیهم في هذه المدة

الزیاني یزید  یعني هذا أن قافلة الحج التي كانت تنطلق من مدینة تلمسان في العهد

عددها عن ألف حاج وحاجة، فضال عن الجند والرماة ومن ینظم إلیها في الطریق من المدن 

والقرى التي یمرون بها، وقد تدوم رحلة الحج من تلمسان إلى القاهرة عبر البر أكثر من ستة 

وكانت وسیلة  ،أشهر، بحیث تنطلق في شهر محرم وتصل إلیها في شهر جمادى اآلخرة

وكان الحجاج أحیانا یتعرضون إلى ، الخیول والجمال والبغال والحمیر المعروفة هي لالنق

ویصابون باألمراض الفتاكة والغالء الفاحش وموت  ،المخاطر الطبیعیة كشدة الحر والجفاف

وبسبب اختالل موازین القوى ، 3وخطر اللصوص وقطاع الطرق من القبائل البدویة ،الدواب

، إذ لم یعد الطریق البحري آمنا إذ كثیرا ما یقع م14ه/8من القرن  خالل المنتصف الثاني

 .242،صأبو العباس السبتيعبد العزیز، فیاللي:  - 1
 .231،صأبو العباس السبتي؛ عبد العزیز، فیاللي:  254ص المناقب،ابن مرزوق:  - 2
 . 231،صأبو العباس السبتي؛ عبد العزیز، فیاللي: 254، صالمناقبابن مرزوق:  - 3
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الحجاج أسرى في ید النصارى ربما هذا األمر هو الذي دفع بأحد الفقهاء إلى المناداة 

 .1بضرورة إسقاط فریضة الحج وٕاحیاء فریضة الجهاد

معهم  ویتعاطى أغلب الحجاج الزیانیون التجارة أثناء الرحلة، حیث كانوا یحملون

البضائع والسلع المغربیة التي تلقى رواجا في المدن المشرقیة والمدن التي یمرون بها، ألن 

التجارة بالنسبة لهم في موسم الحج شيء طبیعي وضروري للحصول على الموارد المالیة من 

ة نقود البلد التي یمرون بها، إذا لم تتوفر ذخیرة الذهب الخام لتغطیة نفقات الرحلة واإلقام

 2.ودفع الرسوم الجمركیة المقررة في المدن التي یتاجرون فیها

یأخذون معهم ما یحتاجون إلیه من مؤن  وكعادات ثابتة عند الحجاج الزیانیین فإنهم

یعرف عند لطعام الخفیف المجفف من العجائن والذي ویفضلون ا ،ومواد غذائیة ومالبس

في  یمأل ،ولمكوثه فترة طویلة من الزمنأهل تلمسان بالفداوش لكونه خفیف الحمل من جهة 

أكیاس تعرف بالغرائر، وكانوا یحملون معهم أیضا نوعا آخر من الطعام من فصیلة العجائن 

 3یحمل خصائص الفداوش یعرف بالمحمصة والدشیش والكسكي.

لقد كانت التجارة تسمح للحاج المسافر الحصول على ما یرغب فیه من زاد وعلف 

 أو نقدا وكانت السلع المطلوبة في الطریق كما یشیر العیاشي عن طریق المقایضة

هي الجلد األحمر والقرنفل والكحل والسواك والزعفران والجاوي  في رحلته )م1679/هـ1090ت(

وشيء من اإلبر والكاغد واأللواح وجلد البقر واإلبل وغیرها من السلع المطلوبة على طول 

 4.التبر المطبوعن التبر الجید أولى من ، وأالطریق

ینتظرون خروج ركب الحجیج لیدبروا أمرهم ویخرجوا بتجارتهم  الزیانیونوكان التجار 

ومع سكان المدن والقرى التي  ،لیمارسوها خالل الطریق مع الركب وكأنها دكاكین متنقلة

 ویشترون ،وأخیرا إلى البقاع المقدسة فیبیعون ما تبقى لهم من السلع والبضائع ،یمرون بها

 حول هذا الموضوع ینظر المعیار للونشریسي في جزئه الثامن. - 1
 .232،ص أبو العباس السبتي عبد العزیز، فیاللي: - 2
 .304، صالدولة الزیانیة؛ خالد، بلعربي: 232نفسه ،ص - 3
 نقال عن العیاشي في رحلته. 233،ص أبو العباس السبتيعبد العزیز، فیاللي:  - 4
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كالعقیق والعلك والفلفل  انیة من الحجازبضائع أخرى تلقى الرواج في األقطار والمدن الزی

 1.والعود والمسك والكتب ونحو ذلك

 عید األضحىب االحتفالرابعا:

یكون في الیوم العاشر و ، عن عید یوم الفطرأو العید الكبیر یختلف عید األضحى 

بین العیدین (األضحى والفطر) في من ذي الحجة من كل سنة ویتعلق االختالف 

وكان الناس یستعدون له بشراء 3سنة واجبة على من استطاعهاوالتي تعد 2،األضحیة

غیر أن شراء كبش العید لم یكن في مقدور كل فئات المجتمع ولذلك اقتصر  ،األضاحي

في السالطین ، وتخفیفا على غیر القادرین ومساعدة لهم كان بعض 4على الفئات المیسورة

لرعیة للتضحیة بها یوم العید، لهذه المناسبة یشترون أعداد كبیرة من الكباش ویقدمونها 

مختلف الفئات االجتماعیة  فالمنصور مثال فرق ما یزید عن ألف شاه من ضأن وماعز على

وكثیرا ما كان المیسورون من الرعیة یقومون  5حسب ما رواه المقري أمراء جند وفقراءمن 

 6بهذا أیضا حبا منهم في إدخال البهجة والسرور على األسر العاجزة عن شراء األضاحي.

 .233، صأبو العباس السبتيعبد العزیز، فیاللي:  - 1
. واألضحیة تؤسس الصلة مع العالم القدسي وتتحول إلى طقس عبور من 136، ص: المسند الصحیحابن مرزوق:  - 2

بركة الدنیوي إلى القدسي على  اعتبار أن الطقس یعمل دوما على تجسید العالقة بین العالمین. عبد الرحیم، العطري: 
 .127م، ص2014یع ،ز و لنشر والتلالمغرب: المدارس -، الدار البیضاء1،طبحث في المقدس الضرائحي -األولیاء

، تخریج وتوثیق: صدقي جمیل العطار، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر الموطأ هـ):179اإلمام مالك بن أنس (ت -3
 .390م، ص2002، 3والتوزیع، ط

ورد عن ابن مرزوق أن الصالحة ستم بنت الشیخ أبي علي حسین بن الجالب أخبرته عن أبیها لما أعطى رجال ربع  -4
وقال له: اشتر لي به كبشا ملیحا ألضحیتي قال: فقلت: سبحان اهللا هو یعرف ربع دینار ال یوجد به ما طلب وعوایده دینار 

یعطیني من غیر تعین فلم یمكنني مراجعته وقلت في نفسي: لعل هذا سببا فتوجهت لمواضع الشاویة وقضیت غرضي ولم 
ل: فمر بي رجل بقطعة غنم یقدمها كبش لم أر مثله فنظرت إلیه یبق بیدي إال الربع دینار، وكنت بدوار أبي منصور قا

،وقلت مثل هذا ینبغي أن اشتري للشیخ قال: فقال الرجل: یا حسین!  هات الربع دینار احمل الكبش للشیخ وأبلغه السالم، 
ي: یا حسین! وعلیه قال: فدهشت فأعاد على الكالم ثانیة فأخذت الكبش وقبلت یده وانصرفت فلما وصلت إلى الشیخ قال ل

 . 163، صالمناقبالسالم هات الكبش واسكت. ابن مرزوق: 
ن األندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین غصنفح الطیب في هـ): 1041أحمد بن محمد التلمساني المقري (ت  - 5

 .4/358أجزاء،  8تح: إحسان عباس، بیروت: دار الكتاب العربي،  ابن الخطیب،
 .105، صالتشوفابن الزیات التادلي:  -6
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یبدأ و 1مسلمینالعند  احتفالین دینیینأحد أهم یعد عید األضحى إن وكما سبق الذكر ف

ویخرج السلطان  ،الیوم التالياالحتفال بالعید بخروج المنادي إلى الشوارع ینادي بالعید في 

إلى المصلى في موكب مهیب ورجال الدولة في أحسن زي وخلفهم أعداد من العامة، ویسیر 

 .2السلطان بموكبه الذي له أبهة خاصة إلى القصر والناس یلوحون للسلطان ویدعون له

وقد  األول منهصالة العید فجر الیوم  بأداء األضحىعید الزیانیین بتبدأ احتفاالت و 

أسوة بالرسول صلى اهللا علیه وسلم من جهة خارج المساجد  اعتاد الناس أدائها في العراء

تجوز داخل المساجد  أنهاكما ،أخرى من جهةذلك الیوم  وكذلك لكثرة عدد المصلین

وبعد ویكون على رأس المصلین األمیر الزیاني الذي یدعو بعد الصالة للناس بدعائه أیضا

وما تقدیم الصالة ،3یذبح الكبش بین یدیهالسلطان بأضحیته أمام المأل و یضحى أداء الصالة 

ام على نحر األضحیة إال الجتماع األمة حول اإلمام المضحي كاجتماعهم على اإلم

ومن ثمة  ،األمر الذي یقضي إلى إعالن أسبقیة طقوس الكالم على طقوس الفعل المصلي

الجسد –سیادة الفریضة على الطقس وهیمنة الجسد المحتجب وراء الحروف الكتابیة 

 4وسي.قُ وي الجسد الطُ حَ ضْ على الجسد الظاهري في شكل أُ  -المصلي

ضحیاتهم تطبیقا أینتشر المصلون لیقوموا بذبح و  وتنقل بعدها األضحیة إلى القصر،

 وذلك بعد ،5َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر  إنَّالآلیة الكریمة من قول اهللا تعالى: 

جه اإلمام لذبح أضحیته بیده خارج الجامع الكبیر و تكما سبق الذكر، وبعد إتمام صالة العید 

ویوافق هذا الیوم العاشر من ذي الحجة بعد انتهاء وقفة عرفة، ویعتبر هذا العید ذكرى لقصة سیدنا إبراهیم عندما أراد  -1
 التضحیة بابنه سیدنا إسماعیل تلبیة ألمر ربه، وهي القصة التي یحفظها الزیانیون ویذكرون بها أبنائهم في كل عید.

ص م،1993الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، الدراجي: بوزیاني - 2
287. 

: تاریخ المن باإلمامة على المستضعفین م)1198هـ/594عبد الملك محمد الباجي،ابن صاحب الصالة(كان حیا سنة  -3
؛ 457م، ص1964عبد الوهاب التازي، بیروت: دار األندلس للنشر، ،تح:1، ط بأن جعلهم اهللا أئمة وجعلهم الوارثین

 .296وأفرد اإلمام مالك بابا في الموطأ للنهي عن ذبح األضحیة قبل انصراف اإلمام . ص
 .12م، ص2005،الدار البیضاء: دار توبقال للنشر،1،طالمقدس اإلسالمينور الدین الزاهي:  - 4
 .2، 1سورة الكوثر، اآلیة  - 5
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 ،1إلى دیارهم ویذبحوا أضحیاتهم بدورهم یراه المصلون ثم یذهبونحیث عند باب الضحیة، 

یوم عرفة واجتمعوا فیه وتجدر اإلشارة إلى أن الزیانیین كغیرهم من المسلمین اهتموا بصیام 

وكمظهر من مظاهر االحتفال بهذا العید فقد شاعت في المجتمع ،2بالمساجد للدعاء والتذاكر

 .3طیلة ثالثة أیام التعاطف والتالحم والتغافر والتي كانت تدوم  مظاهر الزیاني

 4االحتفال بعاشوراء خامسا:

یسمى عند المسلمین عاشوراء هو الیوم العاشر من شهر محرم في التقویم الهجري و 

قد صام ذلك  ن رسول اهللا محمد إالسنیة ف اإلسالمیةبحسب المصادر و بیوم عاشوراء، 

في  وْر بُ یْ أو یوم كَ یوم الغفران أو التكفیر یوم العاشر الناس بصیامه، ویقارن ذلك ال الیوم وأمر

الفرصة األخیرة لتغییر المصیر الشخصي أو مصیر العالم في السنة  ، ویعتبرالتراث الیهودي

سو فیه الكعبة  ، وكانت العرب تعظمه في الجاهلیة وتكلقد كان لهذا الیوم تاریخ قدیم، فاآلتیة

المدینة وجد الیهود یصومونه  فقال لهم: ِلَم تصومونه ؟ فقالوا: یومًا نجى ولما قدم النبي 

نحن أحق بموسى منكم ": اهللا فیه موسى من فرعون فصامه شكرًا له، فصمناه. فقال

 .5فصامه وأمر بصیامه"

 .150/ 2، باقة السوسانمحمد، بن رمضان شاوش:  - 1
 .346، صالحیاة االجتماعیةجمال، أحمد طه:  -2
 .274/ 1، تلمسانعبد العزیز، فیاللي:  - 3
الیوم الذي تاب   أنه مهمة وفضائله ومنها عاشوراء هو الیوم العاشر من شهر محرم الحرام، میزه اهللا بأحداث تاریخیة  -4

وجنوده، وهو الیوم الذي استوت فیه سفینة نوح على الجودي ونجاه اهللا  ونجا فیه نبیه موسى من فرعونفیه اهللا على آدم، 
الرسول صلى اهللا علیه وسلم لما قدم المدینة وجد  وهو كذلك یوم یرتبط عند المسلمین بالصوم لكون من الطوفان، ومن معه

صلى اهللا  ا فیه سیدنا موسى من بطش فرعون فقال رسول اهللاذلك فقالوا إنه الیوم الذي نج الیهود یصومونه فسألهم عن
المسلمون عن الیهود أمر الرسول صلى اهللا علیه وسلم  علیه وسلم "نحن أولى بصیامه، فصامه وأمر بصیامه، وحتى یتمیز

ا الیوم یبقى القاسم االحتفال به إال أن صوم هذق هذا الیوم اختالفا وتباینا في طر وألن شهد   والعاشر بصیام الیوم التاسع
كتاب  هـ) في795رجب (ت  المشترك الذي یوحد سكان المغرب اإلسالمي. زین الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد ابن

م، 1999بیروت، -تح: یاسین محمد السواس، دار ابن كثیر: دمشق ،5طلطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف،
 .113-102ص 

 2/176 صحیح مسلم: - 5
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المسلمین عامة بما فیهم تحتل في قلوب  التيمناسبة وبالحدیث عن االحتفال بهده ال

یبرز من خالل االستعداد القبلي للیلة عاشوراء، فقبل حلول فإن هذا  مكانة هامةالزیانیین 

 تحضیرایومه العاشر هذه الذكرى، ینهمك الزیانیون بكل فئاتهم  شهر المحرم الذي یحتضن

أما الرجال  التماسا لألجر،یمثل هذا الیوم احتفاال دینیا وله عادات كالصوم لهذه المناسبة، و 

 1.بن أیدیهن بالحناء في شهر محرموالنساء یخض ن رؤوسهمفإنهم ال یحلقو 

كانت «) مظاهر االحتفال بهذا الیوم في قوله:م1365/هـ776تویصف ابن الخطیب (

واستمر حتى أیامنا واقترن  ،عاشوراء من بین المناسبات التي احتفل بها الناس في تلك الفترة

وهناك من اعتبره یوم لهو  ،أكل الدجاج بهذه المناسبة، وهذا الیوم كان یوم صوم وٕاحسان

 2.»وحتى الیهود والنصارى وضربوا آالت اللهو على أشكالها ،وترویح فتشبه الرجال بالنساء

ل الدجاج من خالل هذا النص نستنتج انه من العادات االحتفالیة بهذه المناسبة أك

ات التي والعزف والغناء وغیرها من العادات التي اشترك فیها المسلمون مع غیرهم من األقلی

خراج إتعیش في المجتمع الزیاني، ولعل من أبرز مظاهر الطاعة والتعبد في هذا الیوم هو 

غالبًا ما یوقتون إخراجها بموسم  ومنه فالزیانیونالتي هي ركن من أركان اإلسالم، و الزكاة 

مع حث األطفال على تجریب  الصیام والتوسعة على العیال، إلى جانبعاشوراء 

یكثر التخضیب بالحناء، مع االكتحال واالستیاك والتزین والتجمل، من ذلك أیضا و ،الصوم

ن تسجیل ي عادات دالة على الفرح، إال أنه یمكواستعمال البخور وأكل الفاكهة المجففة، وه

والقیام ببعض الطقوس التي ال تمت واألضرحة  خرى كزیارة المقابراألظاهر بعض الم

كعادة خروج األطفال لجمع النقود وهم یحملون عظم كبش والمسمى لإلسالم بأي صلة 

بعیشور" والذي یحتفظ به من عید األضحى، ثم یدفن هذا العظم في طقوس احتفالیة " عندهم

وهو ما ص شعر الفتیات لیلة عاشوراء اعتقادا منهن ببركة عاشوراء، بهم، ثم عادة ق خاصة

 أرجات الحدیث حوله إلى الفصل الثالث تحت عنوان المقابر واألضرحة كأماكن لالحتفال.

 .47-46/ 2، باقة السوسانمحمد، بن رمضان شاوش:  -1
 .501، ص اإلحاطة -2
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 االحتفال بالمولد النبويسادسا: 

أیام الدولة الفاطمیة اإلسالمي بدأت ظاهرة االحتفال بالمولد النبوي في المغرب 

م) الذي سن 975-953هـ/365-341عهد الخلیفة المعز لدین اهللا الفاطمي (منذ بمصر 

في الثاني عشر من شهر ربیع مولد النبي  المصري احتفال بستة موالید وهي: للمجتمع

، وأول من سن هذه المبادرة أمیر سبتة الشیخ 1موالید آل البیت رضي اهللا عنهماألول، و 

-557محمد بن أحمد بن أحمد العزفي اللخمي السبتي (الفقیه المحدث أبو العباس أحمد بن 

لكنه  الدر المنظم في مولد النبي المعظمم) وألف في ذلك كتاب بعنوان 1235-1161هـ/633

-1226هـ/677-633توفي قبل إكماله فأتمه ابنه من بعده وهو الشیخ أبو القاسم محمد (

وتقلید مسلمي األندلس للمسیحیین  م)،وعلل سبب مبادرته لالحتفال بهذا المولد لمشاركة1278

من ذلك عید المسیح وامتداد هذه الظاهرة لمدن  ،تهم واحتفاالتهمافي كثیر من مظاهر حی

 2.االندلسیة ةوَ دْ العُ 
فتضاء ،3قصر المشور منمولد النبوي في قاعة كبرى الال باالحتف قد اعتاد الزیانیونو 

ثریاته الضخمة ویجلس السلطان وقرابته وحاشیته في أجمل مالبسهم فیستمعون للمدائح 

م)، الحسین بن 624هـ/3م)، الحسن بن علي(660قبل الهجرة/ 23علي ابن أبي طالب(وهي موالید  - 1
م)، وآخر هذه االحتفاالت مولد الخلیفة الفاطمي الحاضر. 605قبل الهجرة/ 17( م)، فاطمة بنت الرسول 625هـ/4علي(

كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار م): 1441هـ/845تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي المقریزي (ت
 =.1/490،491مطبعة األوفست: مؤسسة الحلبي وشركاؤه: القاهرة، (د.ت)، المعروف بالخطط المقریزیة،

 .275-274/ 1، تلمسانعبد العزیز فیاللي: =
 .231، 230م،ص2011، جسور للنشر والتوزیع: الجزائر،01،طفقهاء تلمسان والسلطة الزیانیةصابرة خطیف:  - 2
: قلعة المشور التي قاومت صروف الدهر قرونا تتوسط المدینة، أنشاها الموحدون بعد سیطرتهم على المدینة  المشور -3

م وبداخلها دور للسكنى، ومسجدها  جمیل ما یزال حتى الیوم، و بنا یغمراسن بن زیان قصر المشور وعمره 12في القرن 
ذي كان موازیا للجامع األعظم، فقد وصف التنسي منازله الجلیلة أوائل القرن الثالث عشر عند مغادرته القصر المرابطي ال

وحدائقه النضرة، وقد هدم بعض حجراته باي الجزائر، إثر ثورة قام بها التلمسانیون على الحاكمین، ثم قضى الفرنسیون 
نه كان للقصر واتخذوا موضعه معسكرا إال أنهم تركوا صومعة قصیرة جمیلة تدل على أ 1843على ما تبقي منها سنة 
، تر: إنعام بیوض وآخرون، تلمسان المدینة المحراب؛ وعبد العزیز فراح : 37، صتلمسانمسجدا.یحي بوعزیز : 

، الجزائر: دار موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة؛ومختار حساني: .226م، ص2011الجزائر: منشورات ابیك، 
 .1/115تلمسان، ؛ عبد العزیز فیاللي: 4/9ج، 4م، 2007الحكمة،
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وقد تنافس كال من بني زیان وبني مرین في االحتفال بالمولد النبوي  ،1الدینیة وقراءة القرآن

 2.في األبهة

الخروج والزغردة فوق األسطح ساعة من الزمن، أما  كما اعتاد الناس بهذه المناسبة

الرجال فإنهم یجتمعون بعد صالة العصر أو المغرب بالمساجد الجامعة حول جماعة من 

وعادة ما في مدح النبي  )م1473/هـ877ت( الطلبة الذین ینشدون منظومة الشیخ العروسي

وعشرین جلسة وتدوم القراءة عة تدوم أربعة وعشرون یوما ألن المنظومة مقسمة من أرب

یعتبر أمرا ال  4العبادوالتوجه إلى قریة ، 3ساعة من الزمنحوبة بالتصلیة على النبي مص

وهم  5)م1198/هـ594ت( بد منه ألصحاب الزوایا لزیارة ضریح الشیخ أبي مدین بن شعیب

یذكرون بأصوات عالیة ذهابا وٕایابا، فتثیر إعجاب الناس بكثرة وخاصة إذا ما میز ذلك قرع 

كمــــا ، تردید المدائح الدینیةالشموع و  إشعالإضـافة إلى ،6الطبول واستخدام المزامیر للعزف

، وفي هذا الصدد صة باالحتفال بهذه المناسبةتقوم ربات البیوت بتحضیر أطبـــاق تقلیدیة خا

أورد الونشریسي أن الناس اعتادوا في هذه المناسبة على إیقاد الشمع والتزیین وركوب فاره 

الدواب، كما تكثر فیه الصدقات وٕاعداد أنواع من األطعمة وكذلك كان األثریاء من الفقهاء 

 .50-49، ص، تاریخ الدولة الزیانیةابن األحمر:  - 1
 . 49، ص،  تاریخ الدولة الزیانیةواعتبره ابن األحمر بدعة جدیدة بالمغربین:  - 2
 .49-47/ 2، باقة السوسان محمد بن رمضان الشاوش: - 3
العباد مدینة صغیرة شبه ربض تقع في الجبل على بعد میل جنوب تلمسان، بها قبور األولیاء التلمسانیین ومنهم سیدي  -4

أبو مدین شعیب، وقد عمر هذه المدینة بنو مدین وأقاموا بها مسجدا ومدرسة هما من أجل ما شیده الصانع المدیني، 
تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، الد أخرى. مبارك بن محمد المیلي: فالمجموعة كلها تحفة فنیة یندر وجود مثلها في ب

 .2/351م ، 2004تقدیم: محمد المیلي، الجزائر: مكتبة النهضة الجزائریة،
أبو مدین شعیب ابن حسین األنصاري األشبیلي ثم البجائي الملقب بالغث شیخ مشایخ التصوف في زمنه، كان رجال  -5

هیبة، كثیر القبض قلیل البسط تخرج على یدیه ألف شیخ، توفي في الطریق لما استدعي من یلبس كساء خشنا وعلیه 
. ابن أنس الوحید ونزهة المرید في التوحیدم، ودفن بالعباد خارج تلمسان، من كتبه 1198هـ/594بجایة إلى مراكش سنة 

، فهرست الرصاعم)،1489هـ/894صاع (ت؛ أبو عبد اهللا محمد بن القاسم األنصاري، الر 319صالتشوف،الزیات التادلي:
النجم ؛ابن صعد: 83صتاریخ الدولة،  ؛ ابن األحمر:14م،ص1967، تح: محمد العنابي، تونس: المكتبة العتیقة، 1ط

: ؛ابن قنفذ396-380تح: محمد أحمد الدیباجي، بیروت: دار صادر، ص،1الثاقب فیما ألولیاء اهللا من مفاخر المناقب،ط
 .297صالوفیات، و 11صأنس الفقیر،

 .50/ 2،  نفسه - 6
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م في بیهیان فیشترون الشمع ویقدمونه لمؤدیحرصون أیضا على إقامة الوالئم، أما الصب

 1الكتاتیب.

االحتفال بهذه المناسبة لم یكن متداوال في القرون الثالثة األولى ن وسبقت اإلشارة أ

بقیام دولة الفاطمیین بمصر والذین كانوا یحتفلون به ضمن ستة  وقد ارتبط عملیا2للهجرة

ومولد علي بن أبي طالب والحسن والحسین وفاطمة الزهراء  موالید وهي المولد النبوي 

 3.والسادس هو مولد الخلیفة الحاضر

یستفاد مما ذكرته المصادر التاریخیة أن االحتفال بالمولد النبوي الشریف یعتبر من 

منذ عهد السلطان أبي حمو  في تلمسان أهم االحتفاالت الرسمیة والشعبیة وقد بدأ هذا التقلید

فلم تتحدث المصادر عن احتفاالت بالمولد النبوي  ،)م1389-1357/هـ792-760(الثاني

أین یكون یتم االحتفال داخل القصر السلطاني المسمى المشور و  ،داخل تلمسان قبل ذلك

التنسي في نظم  ووصفالمحتفلین ومعه العامة والخاصة السلطان الزیاني مع بقیة الحضور 

ویحتفل لها بما فوق سائر المواسم یقیم مدعاة یحشد لها األشراف «فقال:هذا االحتفال الدر 

قرب إلى الحفلة الساهرة االجتماعیة منها إلى العید أكانت هذه االحتفاالت » والسوقة

تبدو مظاهر االحتفال في تلمسان من خالل الزینة والشموع والمرشات في و  ،4الوطني

تلبس أثواب الحریر وتضاء فقصر المشور ، أما داخل الشوارع واألطفال الحاملین للمباخر

ویدور األطفال بالمباخر والمرشات على الحضور حتى تفوح الرائحة  ،5الشموع والثریات

 .6المنجانة الشهیرة میقاتةالزكیة وتعرض على الحضور 

 .49-12/48و  11/278المعیار:  - 1
 34، المكتبة الوطنیة،1694، مخطوط رقم: المورد الروي في المولد النبويعلي بن سلطان محمد هروي القاري:  - 2

 .3ورقة  ورقة.
 . 517م،ص1996،  ، الرباط: مطبعة النجاح الجدیدة 2،طورقات عن حضارة المرینیینمحمد المنوني:  - 3
 .43،صجوانب من الحیاةمحمود بوعیاد:  - 4
 . 154، صالمسند الصحیح؛ وابن مرزوق: 162، ص نظم الدرالتنسي:  - 5
كلمة المناجنة أو المنقانة أو المنكة معناها الساعة والكلمة حسب دوزي أصلها بنكان كلمة فارسیة معناها آلة المنجانة:  -6

الزمن وعند أهل تلمسان تعني ساعة الحائط الكبیرة، والمّكانة تعني في المغرب األقصى تعني آلة كان القدماء یقیسون بها 
الساعة على العموم، وتم اختراع هذه الساعة من قبل العالم الریاضي أبا الحسن علي بن أحمد المعروف بابن 
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 یبدأ االحتفالو  ،السیاسیة ومكانتهم االجتماعیة حسب مراتبهم رالحضو ترتیب ویكون 

ثم یلقي  ویقوم السلطان بإلقاء قصیدة في مدح النبي ،المساء یةمنذ بدا بالمولد النبوي

طالبین  ،همعبرین فیها عن شوقهم لزیارة قبر  الشعراء قصائدهم وتكون في مدح الرسول

ثم ینتقلون إلى مدح السلطان والتغني بتلمسان وساعة  ،المغفرة عن ذنوبهم التي ارتكبوها

 1تدق كلما مرت ساعة من اللیل. التي المنجانة

لالحتفال بالمولد النبوي تكثر السیر واآلداب الشعبیة التي تخاطب وكمظهر آخر 

تب المرائي النبویة ومعراجات األولیاء واألنبیاء كویضم هذا الفضاء الوجداني  ،الوجدان

حالم ألالرؤى واسهاب في تحبیر إلوا ،والبطوالت المأثورة عن الصحابة أو الخلفاء الراشدین

دورا  األدبیاتوقد لعبت هذه  ،لجنة وأهوال الجحیمحول قیام الساعة والتلذذ بذكر نعم ا

أیدیولوجیا هام في دعم االعتقاد في المعجزات وساعدت على انتشار القیم القدریة الداعیة 

في حین عبرت االستغاثات النبویة وأحزاب الذكر والوظائف من ناحیتها  ،إلى الخنوع والتسلیم

عن فظاعة اإلحباط الذي الزم المجتمع وساهمت تبعا لذلك في التخفیف من الهزة النفسیة 

 2.التي اعترته

أبي الزیاني خاصة شعر شعر المكانة هامة في والتي تحتل 3المولدیات وتظهر لنا 

قصیدة  11وقد أورد منها صاحب بغیة الرواد )م1389-1357/هـ792-760(حمو الثاني

كما أشار المؤرخون لدولة بني زیان إلى اهتمامه 4)هـ771-760(نظمها أبو حمو بین سنتي

الیم سبط سلف الصالح أظهر على م)، ویقول عنه یحي بن خلدون: أعرف أهل زمانه بفنون التع1357هـ/758الفحام==(ت
 .162، ص نظم الدریدیه من األعمال الهندسیة المنجانة المشهورة .التنسي: 

 .162، ص نظم الدرالتنسي: -1
م، 1994، تونس: سراس للنشر، مدخل لدراسة ممیزات الذهنیة المغاربیة خالل القرن السابع عشرلطفي عیسى: - 2

 .90ص
لعبد الملك مرتاض،  حركة الشعر المولدي في تلمسان في عهد أبي حمو الثاني"مقال "حول شعر المولدیات أنظر:  -3

 .332-311م، ص ص2011، الجزائر: منشورات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، 26، ع/11، مجمجلة األصالة
ال یحتمله هذا المجموع قال التنسي لما تحدث عن شعر أبو حمو، وما قاله المولى أبو حمو وقیل فیه من الشعر كثیر  - 4

. ومعناه یوجد كتاب آخر 178، صنظم الدرونحن نجمعه إن شاء اهللا في كتاب یختص به بعد فراغنا من هذا المجموع. 
 =راح األرواح فیما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقیل فیه من األمداح وما یوافق ذلكفي األمداح والقصائد عنوانه: 
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ن بني األحمر باألندلس وبني مرین بفاس باالحتفال بلیلة المولد الشریف شأنه في ذلك شأ

 1.وغیرهم من السالطین

معجزاته وفضائله واإلشادة بفضل لیلة المولد الشریف ویتلو وذكر مدح الرسول  بعد

وغیر ذلك مما یدخل في باب مدح  ،ذلك غالبا مدح السلطان وذكر مزایاه ونبله وكرمه وعدله

وتنتهي المولدیات بالدعاء للسلطان وطلب المغفرة والرعایة من الخالق تعالى،  ،رجال السلطة

بهذه التقالید في أغلب مولدیاته  م)1389-1357/هـ792-760الثاني ( وقد تقید أبو حمو

 2.فاستهلها بذكر اشتیاقه لألحبة وألمه للفراق

في غرة ربیع األول  دخوله إلي تلمسان) م1359/هـ760(سنة  احتفاللقد صادف و 

والذي أعتبر عام الفتح م) 1359جانفي  31ه/ 760ربیع األول  1المبارك من عام ستین (

وفي أثناء هذه المبایعة  ،أتاه أهل الوطن وبایعوه البیعة الكبرىالبالد له و ا تمهدت لمالمبین 

فصنع لیلة باهرة  ،وافاه مولد النبي صلى اهللا علیه وسلم فكان أول موسم وافاه وهو إمامهم

الشعراء بالقصائد  وبات ،3وه أنفق فیها غایة اإلنفاق وأوسع بوسیع االختراقفُ رْ عن كل خیر مَ 

وأظهر  ،فقبل على نظامهم وتاب بنجوته إلى إكرامهم ،اهرشَ یذكرون ماله من المواقف والمُ 

ثم أحسن لهم الجوائز وأجزلها وبادر بإعطائها وكملها فكانت  ،محبته للشعر وأنه یدین بالنظم

له بالطبع  اآلثار فیها سامیة سلك فیها أنفس المسالك وظهر ،لیلة عظیمة سامیة العجائب

 4، على حد تعبیر صاحب زهرة البستان.الفاضل بذلك

، تح: مصطفى في أخبار عیاض أزهار الریاض؛ 515-6/513 نفح الطیبنقل عنه المقري في  مفقود.حسب االقتراح =
.وقد أورد عبد الحمید حاجیات جمیع 244-1/243م،1939السقا وآخرون، القاهرة: مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

 .383إلى ص  341هذه القصائد تحت عنوان الشعر الدیني في مؤلفه عن أبو حمو من ص 
، أبو حمو.؛ عبد الحمید حاجیات: 245-1/243: أزهار الریاضأنظر أیضا و  218-9/215: نفح الطیبالمقري: -1

 .220ص 
 .221، ص : أبو حموحاجیاتعبد الحمید  -2
 .40،صزهر البستانمجهول:  -3
 .41-40نفسه: ص - 4
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بمشوار  هذه اللیلة المباركة أقام«قد أشار یحي بن خلدون في بغیته إلى ذلك قوله:و 

كان ف1،داره العلیة مدعى كریما وعرسا حافلة احتشدت لها األمم وحشر بها األشراف والسوقة

القائمة على مراكز  األسطواناتمشامع كأنها الو  مبثوثةالزرابي المصفوفة و النمارق فیها ال

ا سریر ملكه یسر الناظرین رواؤه طئً تَ مْ والخلیفة أیده اهللا صدر مجلسها مُ  ،الصفر المموهة

 2.»ثلج الصدور عزهویُ 

عیان الطبقات من أهل حضرة خالفته على مقاعد جلة من قومه وأحفا فیه مال التَ 

المناصب تخالهم قطع الریاض النضرات قد  عینها االختصاص ورتب بعضها فوق بعض

تسمع ال فال تبصر إال جماال و  ،أغضى الجالل من أبصارهم وخفضت المهابة من أصواتهم

وبأیدیهم مباخر ومرشات یغیم  ،یطوف علیهم ولدان أشعروا أقبیة  الخز الملون ،إال همسا

من ماء الورد المنسوب إلى م لآلناف الجو، فتمطر هذه الحفل وابال غَ فْ دخان عنبر تلك المُ 

 وفي نفس السیاق قال التنسي: كان أبو حمو یقوم بحق لیلة مولد المصطفى  ،3نصیبین

عیان دعاة یحشر لها األشراف والسوقة وأویحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم یقیم م

ر الحضرة على مراتبهم تطوف علیهم ولدان قد لبسوا أقبیة الخز الملون وبأیدیهم مباخ

 4.ومرشات ینال منها كل بحضه

ولم یفارق الخلیفة نصره اهللا مجلسه أول اللیل إلى أن صلى الصبح في الجماعة ثم 

 (السریع). غدا على داره السعیدة ولسان الحال ینشده:

 راُ هَ ا النَّ هَ اعِ في بَ  دَّ مُ  وْ *** لَ  تْ لَّ وَ تَ  لةً یْ ا لَ هَ نَ سْ ا حُ یَ 

 ارُ جَ فِ انْ  لهُ  رَ جَّ فَ  رٍ هْ نَ *** بِ ى لَ بْ تُ ي لِ لِ تَ بْ تَ  نْ كُ تَ  ولمْ 

 .2/100البغیة، یحي بن خلدون:  -1
 . 162،صنظم الدر؛التنسي: 2/101، البغیةیحي بن خلدون:   - 2
 .2/101،  البغیةیحي بن خلدون:  -3
 .162، صنظم الدرالتنسي:  -4
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وعلى هذا الحال مرت الموالید النبویة في مدته السعیدة طالت أیامه وانتشرت في 

وأهم ما تنافس السالطین الزیانیین على استعراضه في هذه اللیلة  ،1هضاب المعالي أعالمه

والتي  2أو المنكانة خزانة المنجانةفرحهم بهذا االحتفال هي  إظهاركعادة ال غني عنها في 

 م) 1494هـ / 899(ت وشاركه كل من التنسي م) 1378هـ/780(توصفها یحي بن خلدون

وخزانة المنجانة ذات تماثیل «في وصفها حیث قال عنها:  ) م1610/هـ1041(توالمقري

قائمة المصنع تجاهه بأعالها أیكة تحمل طائرا فرخاه تحت جناحیه  ،اللجین المحكمة

وبصدرها أبواب موجفة عدد ساعات  ،اأرقم خارج من كوة بجذر األیكة صعدا ویختاله فیهم

فوق جمیعها ودوین  ،طرفیها بابان موجفان أطول من األولى وأعرض اللیل الزمانیة یصاقب

ویسامت أول كل ساعة  ،رأس الخزانة قمر أكمل یسیر على خط إستواء سیر نظیره في الفلك

یلقیها  ،حد منهما صنجة صفرلكبیرین عقابان بفي كل والبابین ابابها المرتج فینقض من ا

وینهش  ،یفضي بها إلى داخل الخزانة فیرن ،إلى طست من الصفر مجوف بوسطه ثقب

األرقم أحد الفرخین فیصفر له أبوه فهناك یفتح باب الساعة الذاهبة وتبرز منه جاریة محتزمة 

 .2/123، البغیةیحي بن خلدون: -1
المنجانة أو المنقانة أو المیقاتة أو المنغالة أو المنكانة : آلة لمعرفة الوقت تقوم مقام الساعة اآلن وأصل كلمة  منكانة  -2

أن ظهورها كان باألندلس إذ ذكر أن عباس بن فرناس التاكروني هو مخترعها، إذ جاء في المقتبس البن فارسي ویبدوا 
م) اآللة المسماة المنقالة لمعرفة األوقات فأحكمها ورفعها إلى األمیر 887هـ/274وعمل عباس بن فرناس (ت« حیان : 

 محمد بن عبد الرحمان ونقش فیها هذه األبیات:
 دِّیِن َخْیُر َأَداٍة *** إْذ َغاَب َعْنُكْم َوْقُت ُكلِّ َصَالةٍ أَال إِننَّي لل

 وَلْم ُتَر َشْمٌس بالنََّهاِر ولْم تُِنْر *** َكواِكُب َلْیٍل َحاِلِك الُظُلَماتِ 
المغرب في حلى سعید : ؛ وابن283-282، صالمقتبس».ِبُیْمِن أِمیِر الُمْسلِمیَن ُمَحمٍَّد *** َتَجلَّْت َعِن األْوَقاِت ُكلُّ َصَالٍة 

 .1/333، المغرب
أن من اخترعها هو العالم الریاضي أبا الحسن علي بن أحمد المعروف بابن الفحام هو مخترع هذه الساعة  البغیة:وورد في 

الدقاة أعرف أهل زمانه بفنون التعالیم سبط سلف صالح ظهر على یدیه من األعمال الهندسیة المنجانة المشهورة بالمغرب، 
2/56. 
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منظوما ویسراها موضوعة على فیها فیها اسم ساعتها  1إذبارة بیمناه ،كأظرف ما أنت راء

 2.»كالمبایعة بالخالفة ألمیر المؤمنین أیده اهللا

 3:لمتقارب)ا( الساعة األولى

 مْ كَ ي حَ الِ عَ بالمَ  مْ كُ ا لَ ورً رُ ى *** سُ رَ الوَ  رِ یْ خَ  دِ لِ وْ مَ بِ  تَ مْ قَ أَ 

 مْ نَ اكَ لى ذَ ا عَ ذَ هَ  كَ لُ عْ فِ *** فَ  هِ بِّ على حُ  ؤادَ الفُ  تَ یْ وَ طَ 

بالمولد النبوي ال یختلف عن غیره من احتفاالت السابقة الذكر من حیث واالحتفال 

كعادة متجذرة ومرتبطة بهذه المناسبة  ،التنوع في الطعام والشراب المخصص لهذا االحتفال

، وینقل لنا یحي اشتمل على مجموعة من األطعمة الطعام المقدم في االحتفال بالمولدوعلیه ف

وجيء آخر «یقا ألهم ما یقدم من طعام في هذه اللیلة بقوله: بن خلدون في بغیته وصفا دق

مما أرجت ساحته  ،4اللیل بالخرس الشهي المالذ الحافل المالمح والمشام المتعدد الخوانات

وناء بالعصبة أولي القوة محمله، ثم الفواكه فالحلواء، وطعم الناس بین  5وحبرت بروده

نمارق «وأضاف نص آخر6،»الخلیفة وشكروا اهللا سبحانه ودعوه لجابر صدعهم ولم شعثهم

وموائد  كاألسطواناتوشمع  ،مصفوفة وزرابي مبثوثة وبسط موشاة ووسائد بالذهب مغشاة

على  ،یخالها المبصر من تبر مذاب ویقاض ،هاالت ومباخر صفر منصوبة كالقبابلكا

الجمیع أنواع األطعمة كأنها أزهار الربیع المنمنمة تشتهیها األنفس وتستلذها النواظر ویخالط 

 7.»حسن ریاها األرواح ویخامر

 لوحة أو قطعة بها كتابة - 1
 515-6/513:نفح الطیب؛المقري:163-162،صنظم الدر؛ والتنسي: 103-2/102: البغیةیحي ابن خلدون: - 2
 .226 -1/224، أزهار الریاضو
 .133-132-131ص  01أنظر الملحق رقم .2/414، البغیةیحي ابن خلدون:  -3
 خوان: وهو السفرة أي ما یوضع علیه الطعام بغرض األكل. جمع -4
 البرود: ثیاب مزدانة بالخطوط الجمیلة. -5
 .2/123 البغیة،یحي ابن خلدون:  - 6
النص ورد في األصل في راح  27، صنظم الدر؛ التنسي: 244-1/243:وأزهار الریاض 6/513نفح الطیبالمقري:  -7

 حمو من الشعر وقیل فیه من األمداح وما یوافق ذلك على حسب االقتراح.األرواح فیما قاله المولى أبو 
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ثم یؤتى آخر اللیل بموائد كالهاالت دورا والریاض نورا قد اشتملت من أنواع محاسن «

ویشره  ،ها األنفس وتستحسنها األعین وتلذ بسماع أسامیها األذانعلى ألوان تشتهی ،المطاعم

مبصرها للقرب منها، والتناول وٕان كان لیس بغرثان والسلطان لم یفارق مجلسه الذي ابتدأ 

السمع  ،توظیف الحواس البصرهنا یظهر لنا جلیا أن الزیانیین ركزوا على  1»جلوسه فیه

 من الحواس. الشم وغیرهاو 

الدینیة التي یحییها  االحتفال بالمولد النبوي عن بقیة االحتفاالت میزولعل ما 

فن  وهو،بروز لون جدید وجمیل من الشعر عرف بالمولدیات أو المدیح النبويهو  الزیانیون

بعد أن  ،، ووجد صیغته المكتملة حینما احتك بالتصوف2أدبي نشأ في البیئات الصوفیة

 ولقد ساهم الشیعة في تبلور ظاهرة المدیحیات،3ازدهر هذا األخیر وانتشرت مذاهبه وطرقه

وشكلت قصائدهم انطالقة جدیدة في سیرة هذا الفن، خصوصا حینما ابتدعوا االحتفال 

 4.واالسالمیة بالمولد النبوي. فكان لهذا االبتداع إشعاع في مختلف المناطق العربیة

االحتفال بالمولد النبوي الشریف طوال هذه العصور نشاطا أدبیا كبیرا، لما وقد أثمر  

منذ وقت مبكر في هذا النشاط لمغاربة وشارك ا،أنشد فیه من القصائد المادحة النبویة

-1357/هـ792-760(حمو موسى الثانيوقد كان أبو  ،زیانیةاألدبي، خصوصا في الفترة ال

، ومنذ الدولة الزیانیةفي  كرسوا االحتفال بالمولد النبوي من الذین وأبنائه من بعده )م1389

لكن معظم الدارسین مدائح، بهذه الذكرى ونظموا فیها القصائد وال زیانیونذلك الحین، تعلق ال

یتوقفون عند منعطف حاسم في مسیرة المدائح النبویة،ویخصونه بالدراسة والعنایة الفائقة وهو 

صیري لإلمام شرف الدین الب 5الذي شهد ظهور قصیدة البردةالمنعطف التاریخي والثقافي 

) وقد ساهم التصوف في ذیوع هذه القصیدة وفي انتشارها بین الخاصة م1296هـ/696ت(

 .164-163، صنظم الدرالتنسي:  - 1
 . 15ـ  14م، ص 1971،  ، القاهرة: دار الشعبالمدائح النبویة في األدب العربيزكي مبارك:  - 2
    .1/143ج،م1979مكتبة المعارف،، الرباط: 6، طاألدب المغربي من خالل ظواهره وقضایاهعباس الجراري :  - 3
 .144/  1، ج نفسه - 4
 .119-117م، ص1973حلبي،   تح: محمد سید كیالني، مصر: مطبعة، 2صیري، طدیوان الب - 5
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د بن شرف الدین محم هي القصیدة المعروفة التي نظمها في مدح النبي  والبردة ،والعامة

وعنوانها الكامل الكواكب الدریة في م) 1296هـ/696یصري (تسعید الصنهاجي المعروف بالب

 1.مدح خیر البریة

نقلت لنا الكتب أخبار المهرجانات الشعریة التي كان ینظمها أكثر الملوك كل سنة لقد 

نظمت م1359جانفي  31ه/760ربیع األول  1مولدففي  ،2عند حلول لیلة المولد النبوي

السعید المبرر ما تخیر على وجه التبرك من قصائد هذا المولد و  ،ألجله الكثیر من المدائح

حمد أفمن ذلك ما قاله الفقیه القاضي أبو عبد اهللا محمد بن  ،بالمولد السعید والظهور

 (الوافر)..)م1323/هـ723ت( الحسني المعروف بابن یعلى

 يانِ ـــــــــــــــــــــــهَ والتَّ  ْر ائِ شَ البَ  وارِ ــــــــــــأنْ ى *** بِ لَّ حَ المُ  الَ هَ  أنَّ  إالَّ  كَ یْ مَ دَ قْ مَ بِ 

 انِ وَ ـــــــــــــــــالهَ  مِ وْ في یَ  قِ لْ الخَ  یعُ فِ *** شَ  يُ ـــمِ اشِ الهَ  يُ بِ النَّ  دُ ــــــــــــــــــــــــــَحمَّ مُ 

 ب شانِ رْ بالضَّ  عَ ائِ صَ نَ  عُ یِّ ضَ ى *** مُ وَ ــــــــــــــــــــــكْ شَ  اهللاِ  ولُ سُ ا رَ نَ الَ وْ أمَ 

 :3قال الفقیه: أبي محمد عبد المؤمن بن یوسف المدیوني عفا اهللا عنهوفي نفس المولد 

 (الكامل).

 انِ فَ ــــــــــي وكَ امِ یَ ي لقِ تِ دَّ ُهَو عُ  ***  انِ نَ دْ ى العَ فَ طَ صْ المُ  بيِ النَّ  حُ دْ مَ 

 وانِ ــــسْ ي إلى النِّ تِ أَ ا یَ مَ ا كَ لمً *** أَ  هِ عِ ضْ في وَ  دْ جِ تَ  لمْ  هُ أمُّ  هُ تْ عَ وضَ 

 انِ نَ دْ ــعَ  نْ مِ  قِ لْ الخَ  رِ یْ خَ  ورِ هُ ظُ ى *** بِ نَ المُ  لَّ ا كُ لنَ  تْ دَ أهْ  ةٍ لَ یْ في لَ 

 انِ ـــــــــَــــ كمَ  لِّ كُ بَ  تْ قَ بَ ا عَ هَ ارُ هَ *** أزْ  ودةً ـــــــــــــمُ حْ مَ  ةً یارَ زِ  تَ رْ زُ  بیعُ أرَ 

 انِ ـــــسَ واإلحْ  نِ سْ بالحُ ا هَ تْ بَ ذَ *** أجْ  یةً زِ مَ  هورِ ى الشُّ لَ عَ  یعُ بر  یاَ  كَ لَ 

من بین الشروح الكثیرة التي خصصها علماء المغرب األوسط لهذه القصیدة نذكر ثالثة شروح البن مرزوق الحفید  -1
 .73، صجوانب من الحیاةالشرح األصغر.محمود بوعیاد:  -وسطالشرح األ -الشرح األكبر

 .53ص نفسه، - 2
 .136-135-134، ص 02ملحق رقم  .44: صزهر البستانمجهول:  - 3
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-1357/هـ792-760( ولم تزل األمداح تلقى بین یدي السلطان أبو حمو الثاني

ویواتیه إلى أن رفعت له الدواوین من األمداح وانتشر  والقدر حان له على ما یوافقه )م1389

 1.األرواحعنه من الكرم والجد أین ما استمال روحنیه 

 ربة السلطاناصادف محف م1360فیفري  01هـ/761األول ربیع12ـالنبوي ل مولدأما ال

وهذا الظرف لم یمنعه من إعطاء المولد حقه  ،أبو حمو لقبائل األعراب وقهرهم والظفر بهم

ا العام قابل السلطان المولى ذوفي عام إحدى وستین وسبعمائة في ه« ولنا في هذا نصان:

سید األنام فقام بحقه أتم القیام جاءه مولد «والثاني:2»أبي حمو وقهر األعراب وظفر

وزاد « 3»وضاعف في اإلنفاق والوسع في األجواق وخرق المعتاد وضاعف في كل فضیلة

...عم طعامها البادي والحاضر حضرتها  بشیوخ البالد ووجوه أهل تلمسان وبنو عبد الواد

من غیر أن یختصره، والمقیم والعابر...حرق من العود والجاوي والعنبر... ما قام لیلة متوالیا 

وأظهر للناس فضله فجاءه شعراء تلمسان بالمولدیات فنشدت بین یدیه تلحینا على حسب 

 4.»األعاریض والصناعات السمعیات

أبو حمو الثاني أمر « :م1361جانفي  23هـ/ 762ربیع األول  12مولد ولما جاء 

فیها اإلنفاق وزاد بزیادة ضاعف ،فاللیلة الشریفة المخصوصة باألسرار اللطیفةهذه بإقامة 

أفاد المرائح الشعراء ...فكانت لیلة رائقة الجمال بدیعة االحتفال ،الملك من كل ما حسن وراق

وواسى المزمزین الفقراء وتلیت األمداح صورا على الشادین ونثرت دررا بصناعة 

هـ/ 765ع األولربی 12مولد وكما هي العادة في االحتفال بهذه المناسبة فبقدوم ، 5»األستاذین

 .49: ، صزهر البستانمجهول:  - 1
 .84ص نفسه، -2
 نفسه. -3
ومن بین أهم شعراء البالط الزیاني في عهد أبو حمو موسى ومن أكثرهم نظما للشعر  84ص ،زهر البستانمجهول:  -4

 أبو حموبمناسبة المولد النبوي نذكر أبو عبد اهللا محمد بن أبي جمعة التاللسي والذي كان طبیبا له. عبد الحمید حاجیات: 
 .174-173، ص

 .100، صنفسه -5
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كان االحتفال لمدعاها عجیبا ومما أنشده مسمعها من نظم موالنا الخلیفة أیده اهللا م، 1363

 (المتقارب) قوله: 1مدحا في شفیعه

 ابَ ـــــنَ أذْ  نْ ـــــــــــــــــــلمَ  یعٍ فِ شَ  يٍّ بِ ـَـــیع *** نفِ رَ ــــــــــــــــــــــى بِ أتَ  عٍ ـــــــــربی رُ هْ شَ فَ 

 ابَ رْ ـْـــأق أوْ  نِ یْ ـَــسوْ قَ  ابَ قَ  ا *** إلىَ قَ ـِـــــــــــــــــــــــــــــــتاإلرْ  ةَ لَ یْ لَ  هِ ى بِ رَ سْ وأَ 

 2ابَ الكِ  رِ شْ نَ كَ  وَس فُ النُّ  وقُ رُ *** یَ  مٍ الَ ــــــــى سَ كَ أزْ ى بِ وسَ مُ  كَ صُّ خُ یَ 

اهللا بمدعاها  فاحتفل أیده، م1364هـ/766سنة أطلت لیلة المولد النبوي الشریف لما و 

-1357/هـ792-760(الثاني فكان مما انشده مسمعها من نظم أبي حمو 3احتفاله بأمثاله

 (البسیط). :4)م1389

 جِ ــــــــــــــهِ بَ  هُ لَ  ورٍ نُ  نْ مِ  قُ فْ األ قَ رَ *** وأشْ  هِ لدِ وْ ــــــــــــــمَ  دَ ا عنْ طیبً  نَ وْ كَ ال رَ طَّ عَ  نْ مَ 

 جِ رُ والسُّ  لِ سْ الرُّ  امُ ى وٕامَ دَ الهُ  ورُ *** نُ ةً ـــــــــــــــــــــــــبَ اطِ اهللا قَ  قِ ــــــــــلْ خَ  رُ ـــــــــــــــیْ خَ  دٌ مَّ حَ مُ 

 .جٍ رِ األَ  كَ رِ صْ نَ  نْ ــــــــــــــــــمِ  ةً حَ فْ نَ  هُ یلُ نِ ى*** تُ سَ عَ  كَ اعَ دَ  دْ ى قَ وسَ مُ  كَ دُ بْ عَ  بْ ارَ یَ 

-760( الشریف بعد أبو حمو الثانيم تختلف العادات االحتفالیة بالمولد النبوي ل

إذ واصل أبنائه األمراء الزیانیون على سنة والدهم فیما كان  )م1389-1357/هـ792

 م)1383-1389/هـ795-791الثاني ( في عهد أبي تاشفین ففي ،خصصه لهذا االحتفالی

كان یحتفل للیلة و  5،من دوحته یولیه محاربة األعداءیحتفل للیلة مولد المصطفى فكان

ع إلیه من ونسجه ونسج أبیه في ذلك على منوال ویرف ،بأعظم االحتفالمولد المصطفى 

ویثبت علیها من عظیم النوال بما لم یسمع بمثله في سالف الممادح الغر الحجال، 

 6.األحوال

 .2/287، البغیةیحي ابن خلدون:  -1
 .288-2/287، نفسه-2
 .2/308نفسه،  -3
 .311-2/310، نفسه-4
 .186،صنظم الدرالتنسي:  - 5
 .187-186صنفسه، -6
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في أول 1من أبدعها ما رفعه إلى حضرته العلیة أبو عبد اهللا محمد بن یوسف الثغريو 

 (الكامل). به قوله: 2د أقامه صدر تملكه مادحا له ولوالده ومعزیا لهمول

 3ااهَ رَ شْ ا بُ هَ بِ  هِ تٍ مَّ ألُ  تْ مَ ظُ ي *** عَ ي الذِ الهادِ  دِ لِ وْ مَ  ةِ لَ یْ لَ ا بَ نَ هَ فَ 

احتفل لها أیضا بمثل احتفاله للیلة المولد  والتي ةلیلة السابعواستمر االحتفال بالمولد ل

-796في عهد أبي زیان محمد بن أبي حمو ( بالمولد النبوي االحتفالأما عن ،4أو أعظم

إلى حضرته  ایرفع فیهو احتفال أسالفه الكرام  بها كان یحتفل،فقد م)1399-1394هـ/801

الواحد  االحتفال في عهد أبي مالك عبد5مداح ما یزري بنور وجه الصباحالعلیة من األ

مولد المصطفى ویحتفي به غایة االحتفاء كان یقیم لیلة )،م1424-1411/ هـ814-827(

 6.ویقیم فیها المنجانة على الوجه المتقدم في رسم والده ویقتفي أثره في المستحسن من عوائده

 6.عوائده

 ( حفظه)نسابعا:االحتفال بحذق القرآ

التي أوالها الزیانیون عنایة خاصة وأقاموا لها مدعاة حافلة هي حفظ  من االحتفاالت

السنة في «:حسبنا في ذلكما ذكره أبي یحي ابن خلدونأبنائهم للقرآن أو جزء منه و  أحد

، فأقام حذق من أوالد أمیر المسلمین المولى األمیر الناصر أسعده اهللا سورة البقرةه770

اجتمعت له األمم عربها  ،ره اهللا لذلك بمشوار داره الكریمة مدعى حافال وعرسا شامخانص

كاتب السلطان أبو حمو موسىبن یوسف الزیاني ولد باألندلس ألف عددا من هو الفقیه الكاتب العالمة الناظر الناثر  -1
؛ جیاللي صاري: 6/515، نفح الطیبالقصائد في المدیح الدیني بمناسبة المولد النبوي في قصر المشور .المقري: 

زائر: دار القصبة ، تر: مسعود حاج مسعود، الجإرهاصات ظهور الدولة الجزائریة في العصر الحدیث –تلمسان الزیانیة 
 .110م، ص2001للنشر

 .187، نظم الدرالتنسي:  -2
 . 195 نفسه، - 3
 .196ص نفسه، - 4
 .212، صنفسهقول محمد بن یوسف الثغري.  -5
 .236، صنظم الدرالتنسي:  -6
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المغنون على اختالف أصنافهم وأطوارهم فكان یوما لسرور مشهودا والعجم وحشر فیها 

 1.»وحفال للفخر جامعا

بمناسبة  هو اآلخر احتفال السلطان أبو حمو بابنه محمد أبو زیان من القرائن أیضاو 

حفلة كبیرة في المشور دعا إلیها الناس وأسمعهم الغناء  بدوره فأقام له ،ختمه لسورة البقرة

م فأقام نصره اهللا لسروره مدعي كریما وعرسا حافال، 1374هـ/776وفي شهر رجب  ،2والعزف

جمعت فیه األشراف والمشرفون والرفیع والوضیع ونودي في أرباب الغناء والعزف 

یروقون األبصار  وغیرهم بالمدینة حاشرین فأجمعوا بمشوار داره الكریمة والطبرخانات والكریج

وجيء  ،ده اهللا للحضور ولده األمیر األعلى أبا تاشفین أبقاه اهللاویبهجون األسماع وأستتاب أی

فطعم الناس وحمدوا اهللا  بخوانات الطعام العدیدة من كل ما حال في الفم وحلى في العین

فكان العامة یشاركون  ،3العین، في النفس والمال والبنین تعالى على ما منح موالهم من قرة

 في هذا االحتفال ویقدم لهم الطعام الفاخر.

 (الطویل). 4وفي هذا االحتفال أنشد محمد بن یوسف القیسي األندلسي قوله:

 رُ جَ نَ  هُ ـــــــــــل ابَ طَ  ینِ حِ  لٌ جْ نَ  هُ نْ ا مَ كَ *** زَ  هِ اتِ ذَ ـِـــــــــــــــــــل نٌ یْ زَ  انْ ــَّـــــــــیا زَ أبَ  وٕانَّ 

 رُ دْ ــــــــالصَّ  رحَ شَ وانْ  بُ لْ القَ  هُ نْ مِ  قَ رَ شْ أَ *** فَ  دٍ وِّ جَ مُ  قَ ذْ حِ  ءانَ رْ القُ  قَ ذَ حَ  دْ قَ وَ 

 .رُ صْ ا خَ لهَ  اقِ طَ النَّ  دِ قْ عَ  نْ مِ  دَّ شَ  دْ *** وقَ  هِ لِ فْ حَ  مُ دُ خْ تَ  زاءُ وْ الجَ  لهُ  تْ شَّ وهَ 

التكریم لدى أبناء  المصادر بتقدیم نماذج من مظاهرنه لم تسعفنا شارة إلى أدر اإلجوت

 العامة.

 ثامنا: االحتفال بیوم الجمعة

بها من اغتسال الحث على أدائها والحفاوة و الجمعة وصالتها عني اإلسالم بیوم 

لكن من غــیر غلو وال إفـــــراط، ولذا نجد أن الزیانیین وكعادتهم في ، و وطیب وتبكیر إلیها

 .2/421، البغیة -1
 .164، ص تلمسانشقدان بسام:  -2
 .551-2/550،البغیة یحي ابن خلدون: - 3
 2/553 نفسه، -4
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عندهم، فاهتمامهم بیوم الجمعة اعتقادا منهم االحتفال واالحتفاء بأیام مخصوصة لقداستها 

الروح، وفیه أسكن الجنة، وفیه أنزل إلى  خلقتفیه خلق، وفیه ف یــوم آدم علیه السالم أنه

 .األرض، وفیه ِتیَب علیه

ت من البدع، قراءة القرآن اعتبر التي أحدثت في یوم الجمعة والتي ومن التقالید 

والحقیقة أنها مباحة إذا ،والتي شهدتها جل مساجد الدولة الزیانیة في المدن والبوادي، 1جماعة

والتي استمر  وكذا بقراءة "الحزب" الذي رسَّمته الدولة الموحدیة سلیمة غیر ُمحرفَّة، كانت

زیارات وبما على الیخصصون یوم الجمعة بعد الصالة وقد اعتاد الناس في هذا الیوم ، بعدها

تقتضیه هذه المناسبة العظیمة في نفوسهم فقد كانت لها قدسیة خاصة فأبو عبد اهللا محمد 

نه لم كما أ ،نه في اهللا بعد صالة الجمعةخوابن أبي بكر ابن مرزوق كان یزور إ بن محمد

وكانت صالته یومها بمسجد تلمسان  ،بل اشتغل من أول النهار بوظائف یوم الجمعةیركب 

 2القدیمة.

تبین لي أنها كانت  ،حتفاالت الدینیة بالدولة الزیانیةل دراستي لمظاهر االمن خال

مبادئ الشریعة جانبت غم ما شابها من طقوس تحظى بمكانة خاصة في نفوس الزیانیین ر 

اإلسالمیة لكن عكست في مجملها تمسك الزیانیین بإحیاء المناسبات الدینیة وبكل ما 

 یصاحبها من عادات وتقالید وأعراف.

علماء المغرب ومقومتهم للبدع للمزید حول موقف المذهب الملكي من هذه البدعة ینظر: مصطفى باحو:  - 1
 .22م، ص2007، جریدة السبیل: تونس، 01، طوالمتصوفة والقبوریة والمواسم

القرى والمدن هـ) في هذا الصدد حدیثا في باب الجمعة في 256؛ أورد البخاري ( ت155، صالمناقب ابن مرزوق: -2
أن القرى هي البالد الصغیرة والمدن هي البالد الكبیرة، مع أنه یجوز «علق علیه الشیخ العثیمیین بقوله:  892تحت رقم 

 إطالق القرى على المدن الكبیرة كما في القرآن الكریم وأرد بهذه الترجمة أنه ال جمعة في البراري، فآل الخیام من البادیة
من أهل البوادي ال یقیمون صالة  نهم لیسوا في القرى وال في المدن، وقد كان الناس في عهد النبي وغیرهم ال یجمعون أل

الجمعة ولم یأمرهم النبي بذلك، والواجب أال یكون في المدینة والقریة إال جمعة واحدة وال یجوز أن تتعدد الجمعة إال 
 .1/379، »للضرورة

                                                           



 

 

 

 الفصل الثاني
 االحتفاالت المدنیة والعسكریة

 االحتفاالت المدنیة: 
 االحتفال بمیالد األطفال والختان أوال:

 ثانیا: االحتفال بالزواج
 ثالثا: االحتفال بینایر

 رابعا: االحتفال بتدشین المنشآت
 :االحتفاالت العسكریة

 أوال: استعراض الجیش
 ثانیا: سباق الخیل

 في الحروبثالثا: استقبال السلطان 
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عرف المجتمع الزیاني مجموعة من الظواهر الطقوسیة، التي تتمثل في مجموعة من 

، والتي ترتبط 1العادات والتقالید االحتفالیة ذات الخصوصیات االجتماعیة واألنثروبولوجیة

والدة وعقیقة وختان وخطبة وزواج ومراسم احتفالیة أخرى، وبغیرها من بدورة الحیاة من 

السلوكیات التي تعمل على ترسیخ القیم التي ورثها الخلف عن السلف والتي تعد مكونا 

عمل في هذا الفصل أرئیسیا من مكونات الهویة والذهنیة التي میزت المجتمع الزیاني، وس

ه من عادات تداخل فیها البعد االجتماعي بالغیبي على رصد أهم هذه االحتفاالت وما حوت

 والعسكري باالستعراضي والطقوسي.

 االحتفال بمیالد األطفال والختان أوال:

 :احتفاالت الوالدة ) أ

شهدت احتفاالت الوالدة عند الزیانیین استعدادات خاصة الستقبال المولود الجدید 

الذكور على اإلناث إلعانتهم له على أعباء وتجدر اإلشارة إلى أن  الزوج كان یحبذ إنجاب 

الحیاة في المستقبل،هذا ما كان شائعا في اعتقادهم ذلك الوقت، ولهذا الغرض استخدم الناس 

طرق بسیطة وبدائیة لتحدید جنس المولود، باإلضافة إلى أنه خالل فترة الحمل عمل الزوج 

 ،2تى لو كان أمر جلبها صعباكوالت حوخاصة ما تشتهیه من مأ ،على تلبیة رغبات زوجته

وتدعى هذه الفترة بفترة الوحم أو الوحام، وعند ازدیاد المولود یحتفل أهله، ویكون هذا الحفل 

خاصا من أجل المرأة النفساء التي وضعت هذا المولود، فتذبح الشاة للیوم السابع بعد الوالدة 

وسنتعرف على  ،3بالحناءوتسمى "العقیقة"، ومن عادات هذا الیوم تخضیب ید المولود 

 العادات االحتفالیة بمناسبة العقیقة بشكل موسع في العنصر الموالي.

دراسة اإلنسان في أصوله التاریخیة التي تمس جوانبه العضویة واالجتماعیة والحضاریة نثروبولوجیا علم عني كلمة األت - 1
مدخل إلى علم عیسى الشماس: .، وما تفرزه نشاطات اإلنسان من أنماط وتراكیب ووظائف وعالقات اجتماعیة متباینة

 م.2004،اتحاد الكتاب العرب نثروبولوجیانسان األ اإل 
 .34-33، صالمغرب واألندلسإبراهیم القادري بوتشیش:  -2
 .54، ص: باقة السوسانمحمد رمضان شاوش:  - 3
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وفي عملیة الوالدة في حد ذاتها فقد اختصت بها المرأة الزیانیة وأتقنتها،  وبالرجوع إلى

هي صناعة :«ما نصه عن عملیة التولید ) في مقدمتهم1405/هـ808ت(یقول ابن خلدون اهذ

العمل في استخراج المولود اآلدمي من بطن أمه، من الرفق في إخراجه من یعرف بها 

رحمها وتهیئة أسباب ذلك، ثم ما یصلحه بعد الخروج، وهي مختصة بالنساء في غالب 

األمر، وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة وهي أبصر بأدویة النفاس من الطبیب 

 1».الماهر

بالقدوم للمباركة وٕابداء الفرحة بالمولود الجدید، واعتاد بعد الوالدة تبدأ وفود المهنئین 

الناس بهذه المناسبة تقدیم الهدایا ألهل المولود، وكانت بعض األسر التلمسانیة كغیرها من 

األسر المغربیة بصفة عامة تتعامل مع میالد الذكور عكس میالد اإلناث، ومنه فمیالد 

وبمناسبة االحتفال  ،2رة أكثر من میالد األنثىالذكر كان مدعاة الفرحة والسرور في األس

بمیالد األطفال تم إعداد حلوى المدائن الكبیرة التي تحتوي على أصناف من الفواكه وهذا 

 النوع من الحلویات صنع في األسر الثریة دون غیرها.

 :3االحتفال بالعقیقة ) ب

العقیقة لذلك، ظهرت في بالد المغرب عادة احتفال الناس بمولودهم حیث یعدون 

الفقراء وأقارب  وتتكون من خروف أو أكثر ونوع من الحلوى یسمى العصیدة، ویطعم من ذلك

أسرة المولود، ویكون االحتفال عند قص أول خصلة من شعر الطفل وتكون غالبا في الیوم 

 4السابع من والدته.

 .263، صالمقدمة  -1
 8/344، المعیارالونشریسي:  - 2
العقیقة: معناها لغة القطع، أما شرعا فتعني الذبح عن المولود، وحكمها شرعا سنة مؤكدة لقوله صلى اهللا علیه وسلم  -3

مع الغالم عقیقة فأهریقوا وفعله، أما قوله: فهو ما أخرجه البخاري في صحیحه عن سلمان الضبي قال: قال رسول اهللا 
عق عن الحسن والحسین كبشا وكبشا، وفي  عنه دما وأمیطوا عنه األذى، أما فعله: فلحدیث ابن عباس أن رسول اهللا 

 .2/500روایة أخرى عن أنس كبشین .
هـ/ 602المتصوف أبو یلخیت األسود (ت أن  ؛وفي موضع آخر ذكر التادلي381، صالتشوفابن الزیات التادلي:  - 4

 =النص .م) أهدى أحد الفقراء ثورا لیطعمه أهله ألن زوجته نفست ولم یجد ما یطعمها إیاه أو یقیم به حفل العقیقة1202
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السنة على حین یولد الطفل یعق له یوم السابع، كما هي والمشهور عند الناس أنه 

وفي ذلك الیوم تقص خصلة «األرجح، وقد یؤخذ شيء من شعره وفي هذا قال الونشریسي: 

، ثم یؤذَّن له في أذنیه بقدر ما َیسمع، وقد تلجأ األمهات لوضع بعض 1من شعر المولود

وتقام الولیمة في العقیقة  ،2التمائم والحروز التي تعلق في أعناق أوالدهن حفظًا لهم من العین

 3.»بذبح خروف وتحضر العصیدة من الشعیر ویطعم منها األهل والفقراء من الناس

 :4الختانج) 

یعد االحتفال بختان األطفال عند الزیانیین من أهم مظاهر االحتفاالت المدنیة ویبدأ 

في صغره  التحضیر له بمجرد وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ، هذا إذا لم یكن قد ختن

، ویكون الختان 5بمناسبة العقیقة، وُیطلق على هذه المناسبة: "اَلْخَتان" و"الطّْهارا" و"اإلعذار"

في العرف مرحلة فاصلة تظهر فیها الذكورة، وفي نفس الوقت تحقیق هذا الفعل الذي یعتبر 

ع عملیة سنة مؤكدة، ومن خصال الفطرة التي یكتمل بها نمو اإلنسان، وتعامل الزیانیون م

الختان بحفاوة كبیرة فأقاموا لها احتفاالت فاخرة، وغالبا ما كان الوقت الذي یختن فیه الصبیة 

دلیل واضح على أن العدید من األسر المغربیة بما فیها الزیانیة كانت تولي احتفال العقیقة أهمیة خاصة كما یدل على =

أن فاطمة  موطأ اإلمام مالك. جاء في 387ص ي الحیاة االجتماعیة وتفاعلهم معها.الدور البارز للمتصوفة ومساهمتهم ف

 .306بنت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وزنت شعر حسن وحسین وزینب وأم كلثوم فتصدقت بزنته فضة. ص

 .1/22،المعیارالونشریسي: -1
، المغرب: مطبعة فاس بریس، واالمتداد : أنثربولوجیا الجسد األسطوري بحیث في الهویةعبد القادر محمدي - 2

 .34م، ص2013
 .1/22،المعیار الونشریسي: -3
ذكر واألنثى، فما یقطع لالختان: فالختن هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، ویقال له: الختان بالنسبة ل -4

-والنبي  ،ل له: اإلعذار والخفضمن الذكر یقال له: ختان، والقطع من األنثى یقال له: ختان، إال أن القطع من األنثى یقا
)، والطبراني 17339رواه البیهقي في السنن الكبرى، برقم (» اخفضي وال تنهكي« صلى اهللا علیه وسلم قال للمرأة الخاتنة: 

 ). 722)، وهو في السلسلة الصحیحة برقم (8062في المعجم الكبیر، برقم (
على الطعام الذي یقدم في هذه المناسبة، وسموه كذلك : الِعذار والَعِذیرة  اإلعذار في اللغة العربیة هو االسم الذي یطلق  -5

و الَعِذیر، ولعل أصله من الُعْذرة التي هي ُقلفة الصبي، وكذلك الُعذرة التي هي البكارة، ومنها وصفت البنت الِبكر بالعذراء، 
ى طعام الوالدة: "الُخْرس"، وعلى طعام القادم من وعلى هذا األسلوب في التسمیة أطلقوا على ولیمة الزواج "الُعرس"، وعل

 السفر: "النقیعة".
 الُخْرُس و اإلْعَذاُر و النٍَّقیَعة  وقد جمع معظمها في هذا البیت:ُكلُّ الطَّعَاِم َتْشَتِهي َربیَعةَ 
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إلى 1الَحَجامْ سن الخمس سنوات أو ما یقرب منها، مما یعني لزوم ختانه فیأتي هو بلوغهم 

قاسیه الدار ویباشر العملیة بحضور المدعوین الذین یقدمون للطفل نقودا لتشجیعه على ما ی

من ألم، وعادة ما یتم دعوة األهل واألقارب إلى حفل موسیقي لتلك اللیلة، وتحضر مجموعة 

 2من األطعمة في شكل ولیمة لهذه المناسبة أطلق علیها كما سبق الذكر "الطهارة".

 ثانیا: االحتفال بالزواج

 لما كانت األسرة وحدة اجتماعیة تقوم في اإلسالم على أسس دینیة وأخالقیة 

من بین هذه العالقات التي تجمع بین هذه  ،ومجموعة مبادئ تتحكم في العالقات األسریة

األسر الزواج، والذي یعد رباطا شرعیا حث علیه الدین اإلسالمي وورد في العدید من 

األحادیث النبویة، كما اتفق جمهور العلماء على االستكثار من النساء في حد ما نصت 

، بینما هناك من الزهاد من اعتبر الزواج على أنه أمر غیر قادح 3ةعلیه الشریعة اإلسالمی

 . 4في زهدهم

وال تكاد عادة الزواج في الدولة الزیانیة تختلف عما كان موجودا في البالد اإلسالمیة 

 ،في القرون األولى بحكم التواصل واالحتكاك، باإلضافة لخضوعهم لنفس العادات والتقالید

على فتاة ورضیها زوجة له أرسل وفدا خاصا لخطبتها من ولي أمرها  فإذا وقع اختیار شاب

ُم َحْجًما وَحاِجم وَحُجوم . ابن الَحَجام الَمَصاْص یقال للَحَجاِم َمَصاْص الْمِتَصاِصِه َفِم الِمحجمة وقد َحَجَم َیْحجِ   -1
. والحجم المص والحجام المصاص ویدخل ضمن وظائفه الختان، والشراط محترف الشراطة 4/47، لسان العربمنظور:
الدم من الجسم بآلة تسمى المشرط ویرادفها الحجام والشالط. أبو الحسن علي بن محمد التلمساني، الخزاعي  وهو أخذ

من الحرف والصنائع والعمالت  ر الدالالت السمعیة على ما كان في عهد رسول اهللا مختصم): 1387ه/789(ت
؛ أبو العباس أحمد بن 351م، ص1990مبارك البغدادي، (د.م): مكتبة السندس، ، إعداد: أحمد 1، طالشرعیة

موسى لقبال، الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر كتاب التیسیر في أحكام التسعیر، تح: م):1683هـ/1094سعید،المجیلدي (ت
؛ نازلة عن جدة ألم أتت بحفیدها إلى الحجام یوم سابعه فختنه فمات. الونشریسي : 95-94م،  ص1971والتوزیع، 

 ..8/344،  المعیار
باقة ؛ محمد بن رمضان شاوش:  166، صتلمسان؛ بسام كامل شقدان: 45صجوانب من الحیاة، كمال السید : - 2
 54/ 2، لسوسانا
 .288-287/ 1، تلمسانعبد العزیز فیاللي:  - 3
 .121، ص: المسند الصحیحابن مرزوق:  - 4
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، فترى األسر العریقة تتقدم إلى مثیلتها في الجاه 1غیر أن المصاهرة كانت تخضع للطبقیة

والمال والعلم أو النسب الشریف، ومثال ذلك زواج أبو عبد اهللا محمد بن مرزوق 

الفقیه أبي عبد اهللا الكتاني الذي كان من كبار أعیان  ة) جد الخطیب بابنم1282/هـ681ت(

، بینما الطبقات الفقیرة أو المعدومة فكانت هي األخرى تتصاهر 2مدینة تلمسان ماال وجاها

فیما بینها، إذ سجلت لنا بعض النوازل ألن هناك نساء في البوادي والقرى ممن وصفن بأنهن 

ردنا الزواج ولم یكن لهن ولي فإنهن كن یقصدن من أهل الدناءة والفساد في قدرهن، إذا أ

 3إمام مسجد القریة لیتولى تزویجهن بغرض إصالح حالهن وشأنهن عن طریق الزواج.

تعد الخطبة أولى خطوات الزواج، وال تتم هذه المرحلة إلى بمساعدة الخاطبة، وهي  

وغالبا ما  امرأة تتولى مهمة البحث عن عروس تتوفر على شروط یطلبها أهل الخاطب،

تبالغ الخاطبة في مدح الخاطب بغیة الوصول إلى مقصدها، وبعد الوصول إلى الفتاة 

المعنیة تتولى أیضا الخاطبة مهمة التمهید بین أهل العروسین، لیذهب بعدها أهل العریس 

، وفي نفس الوقت كانت بعض األسر التلمسانیة في العهد الزیاني 4لطلب الفتاة للزواج رسمیا

بخطبة إحدى البنات ألحد أبنائها، أو الكالم عنها وهي في سن صغیرة نتیجة الصداقة تقوم 

أو القرابة، إذ ال یلجأ للخاطبة في مثل هذه الحالة كما فعل الشیخ الفقیه أبو إسحاق إبراهیم 

) عندما أوصى بأن تزف ابنته خدیجة ألبي العباس أحمد بن مرزوق م1281/هـ680التنسي(

 5).م1314/هـ741توالد الخطیب(

وأحیانا أخرى لم یكن یلجأ للخاطبة، إذ یبعث والد االبن الراغب بتزویجه بأحد 

أصحابه إلى والد البنت أو ولیها ویتحدث له في أمر الخطبة، فإن قبل یتقدم حینئذ الوالد مع 

جماعة من الصلحاء وكبار المشایخ إلى بیت العروس، وهذا األمر كان شائعا في البوادي 

 .297،صالدولة الزیانیة؛ خالد بلعربي: 183، صتاریخ الدولة؛ مختار حساني:1/288،تلمسانعبد العزیز فیاللي:  -1
 .1/289، تلمسانعبد العزیز فیاللي:  -2
 .198-3/121، المعیارالونشریسي:  - 3
 .11،صجوانب من الحیاة كمال السید:  - 4
 .298-297، صالدولة الزیانیة؛ خالد بلعربي: 29،صالبستانابن مریم:  -5
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ریاف أكثر منه في المدن، فیقیم لهم والدها مأدبة عشاء، وبعد االنتهاء یتم التفاوض حول واأل

 والذي أجلت الحدیث بشأنه لوقته. 1المهر

وتجد الخاطبة نفسها أحیانا في مواجهة الشروط التي یتم وضعها من الطرفین، والتي 

فعن الصفات المطلوبة كانت في الغالب تتفق على مجموعة من األمور المتعارف علیها، 

في زوجة المستقبل تتلخص عادة في ثالث خصال هي: طیب األصل وحسن الخلق وكمال 

الدین وتعدتها في بعض األحیان إلى التركیز على الجمال، كما لم تستهو النساء النحیفات 

دة الرجال في تلك الفترة، إذ كانوا یفضلون النساء البدینات، وهو ما جعل النسوة یقمن بزیا

أوزانهن، ووصل بهن الحد إلى اإلفطار في شهر رمضان وما إلي ذلك من معصیة، كما 

 2امتنع بعض الرجال عن الزواج بالسودانیات وعدوه مجلبة للذل للعار.

وبعد مرحلة الخطبة واالتفاق بین أهل العروسین تأتي المرحلة الثانیة وهي مرحلة 

بار بأن فالنا قد خطب فالنة بنت فالن، عندها ، ویتم في المدینة أو القریة اإلخ3اإلعالن

یتقدم األهل واألصحاب بالتهاني للعائلتین، وطوال فترة الخطوبة كان الزوج یقدم العدید من 

الهدایا لعروسه، وذلك في األعیاد والمناسبات وغالبا ما كانت الهدایا بسیطة عبارة عن حناء 

طب لعروسه أحیانا عصفر لصبغ الثیاب وصابون وفاكهة وغیرها، والشائع أن یقدم الخا

، وهناك مناسبات أخرى 4وقصب الذهب وثوبان من الحریر وعقد جوهر وقطیفتان وجوربان

كان الخاطب یهدي  -سیأتي الحدیث عنه الحقا–یوم ینایر في إلهداء العروس وحتى 

 5مملوءا بالثمار والحلویات ویسمى بالقطانیة.(سلة)  مخطوبته طیفورا

 .2، ورقة 1024الجزائر، رقم:  -: المكتبة الوطنیة، الحامةمخطوط سیرة زواوةمؤلف مجهول:  - 1
 488-2/487، المعیارالونشریسي:؛ 46، صأنس الفقیرالقسنطیني: ابن قنفذ  - 2
الحمد هللا الذي أباح النكاح وحرم السفاح وخلق آدم « بالصیغة التالیة: -النكاح–تكون مرحلة اإلعالن مقترة بعقد القران  -3

ثم یقولون ألب البنت أعطیت » من الماء فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا، اللهم ألف بینهما كما ألفت بین آدم وحواء
 .2ورقةسیرة زواوة، ول نعم وللخاطب قبلت فیجیب بالقبول وتختم جلستهم بقراءة خاتمة الكتاب. مؤلف مجهول:فیق
 .2ورقةسیرة زواوة، مؤلف مجهول: ،130-3/129و 3/96المعیار،الونشریسي:  -4
 .53/ 2، باقة السوسانمحمد بن رمضان شاوش:  -5
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جرت العادة أن یقوم اآلهل بتجهیز ابنتهم في وقت مبكر حتى  فقد ازْ هَ الجْ أما عن 

قبل خطبتها بسنوات، فالعادة تشهد أن اآلباء یعدون للبنات في صغرهن من الهبات والعطایا 

، ومن أمثلة ذلك أنرجل امتلك نصف دار خصص ثمن بیعها لتجهیز 1ما یكون لجهازهن

اكتفى بعض  ، في المقابل2ع ما یملكن لتجهیز بناتهنابنته واضطرت بعض األمهات إلى بی

اضطرت بعض  ، وأحیانا أخرى3لتجهیز بناتهم اآلباء بما حصلوا علیه من الزوج كمهر

ابن  ، وورد عن4أنفسهن الیتیمات إلى بیع ما یمتلكن إن كان لهن لتجهیز

) هـ842تأن أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق( )م1379/هـ781ت(مرزوق

قد عمل لكل بنت من بناته وكن جملة، حلیا بألف دینار من الذهب عدا ما جعل لهن من 

 5الفرش والثیاب.

وبالحدیث عن ما تأخذه العروس معها من أثواب وأدوات للزینة وحلي وغیرها، وهو ما 

یانا سببا في حیرة أهل العروس لعدم قدرة البعض منهم یعرف بجهاز العرائس فقد كان أح

منهم إلى االستدانة للتكفل بهذه على تكالیف تجهیزه بناتهن، مما اضطر البعض 

، بینما لجأ البعض اآلخر من اآلباء إلخراج ثیاب ثمینة باسم الزوج ضمن 6المصاریف

ها وضعت مع الجهاز الجهاز ثم یستردها بعد الزفاف على أساس أنها كانت عاریة، وأن

، وشاع في الفترة موضوع الدراسة 7بهدف التزیین والتباهي واالفتخار ال على سبیل العطیة

اهتمام الكثیر من األولیاء الصالحین بشؤون الناس والعمل على التخفیف عنهم، وكان من 

اآلباء في المغرب من كان یهب إبنته في صغرها بعض الهبات والعطایا أن هناك من المعیار ورد في إحدى نوازل  - 1
لتجهیزها عند زواجها، فهناك إشارة إلى رجل وهب ابنته خمسین رأسا من الغنم ونصف كرمه من أجل جهازها. 

 . 3/246 المعیار،الونشریسي:
 .6/77المعیار،الونشریسي:  - 2
 .2/282،نفسه- 3
 .3/133، نفسه -4
  163ص المناقب،مرزوق: ابن  - 5
 .301، صالحیاة االجتماعیةجمال أحمد طه:  - 6
 .3/36، المعیارالونشریسي:  -7
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لیتیمات بین المسائل التي اهتموا بها تجهیز العرائس، فكان الكثیر منهم یعمل على تجهیز ا

 ، اللواتي استعصى علیهن الجهاز.1والفقیرات من النساء

ي كذلك ذكر بعض ما اشتمل علیه هذا الجهاز، فقد احتوى على الكثیر من وحري ب

، أما فیما 2الثیاب منها الغفائر والمحرزة والرازي والثیاب المحشوة والقطیفة والسراویل والمنطقة

معهن الطست والمنارة والقباب والحجال والفرش یخص أمتعة البیت فقد أخذت العرائس 

والبسط، والحلي وعلى عكس عروس المدینة كان جهاز عروس البادیة بسیطا إذ لم یتعد 

 ، هذا جل ما تلعق بالجهاز.3غالبا فراشا ولحافا وبعض المالبس والحلي

-1235/هـ687-633في الدولة الزیانیة وخاصة في عهد یغمراسن( الصداقأما 

الناس ال یبالغون فیه، إذا كان یخضع للحالة االجتماعیة والمادیة للزوج  فكان 4)م1281

البنة الفقیه أبي عبد اهللا  )م1379/هـ781توالزوجة، فقد قدم أبو عبد اهللا محمد بن مرزوق (

، ومن أنواع هذا الحلي نجد القرط والخواتم 5الكتاني صداقا من الحلي والفرش واأللبسة

 .101،صالبستان ابن مریم: -1
 27، صالمغرب واألندلسإبراهیم القادري بوتشیش:  - 2
 .29، صنفسه- 3
م) وبویع للملك یوم وفاة أخیه أبي 1206هـ/653هو أبو یحي یغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد العبد الوادي ولد (  -4

م وكان معروفا بین قومه بالدهاء السیاسي، والشجاعة 1240-1239هـ/633ذي القعدة سنة  24أبي عزة زجدان في 
سنة ومدة خالفته 76هـ وكان سنه 681ذي القعدة سنة والحزم وكثیر مجالسة للصلحاء توفي برهیو من واد شلف منسلخ 

، تونس: المطبعة ورقم الحلل في نظم الدول؛ 2/97و 1/563، اإلحاطةیوم. وابن الخطیب:  12أشهر و 5سنة و44
؛والتنسي: 108إلى  7/105، العبر؛وابن خلدون :  207و1/204، البغیة؛ویحي ابن خلدون:66م ، ص1906العمومیة، 
هـ 631ذي القعدة سنة  21، ینفرد بذكر تاریخ تاریخ الدولة؛ وابن األحمر: 128- 126-125 -111، صنظم الدر

تاریخ سنة، وعبد الرحمن بن محمد الجیاللي : 44سنة ولیست 50كتاریخ لبیعة  یغمراسن بن زیان وذكر أن مدة حكمه 
لقطة العجالن في هـ): 1238الناصر (ت والمعسكري أبي راس؛ 2/132م، 1980، بیروت: دار الثقافة،4،طالجزائر العام

، الجزائر: 2، دراسة وتح: حمدادو بن عمر، طشرف الشیخ عبد القادر بن زیان وأنه من بني زیان ملوك تلمسان
 .52،صتلمسان ؛ویحي بوعزیز : 145م ، ص2012منشورات دار قرطبة ، 

قبیلة زواوة بالمغرب ؛ مفتاح خلفات: 28، صنیةالدولة الزیا؛ خالد بالعربي: 1/289 تلمسان،عبد العزیز فیاللي:  - 5
الجزائر: دار األمل -تیزي وزو -دراسة في دورها السیاسي والحضاري -م)15-12هـ/9-6األوسط ما بین القرنین (
 .231م،ص201للطباعة والنشر والتوزیع، 
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، ربما یرجع هذا 1والخالخیل، كما كان المهر في كثیر من األوقات یحدد بالدنانیرواألساور 

ما تحتاجه من أدوات وحلي حسب رغبتها  اقتناءاألمر للتسهیل على العروس في حریة 

وحاجتها، أما صداق النقد بالمغرب فكان عبارة عن خالخل فضة قیمتها عشرة دنانیر من 

ن، وعقد جوهر قیمته ستة دنانیر من الذهب، أما الثیاب أو الذهب وأقراص الذهب من دیناری

عالوة على  ،الكسوة فمنها ثوب من الكتان وآخر من الحریر وملحفة قطن وفراش من القطیفة

وأحیانا كان یشترى من الصداق وطاء ولحاف وفرش وبعض الصحاف  ،هدیة طعام

 2واألقداح.

حلة تزیین العروس، ففي لیلة الزفاف في مرحلة متقدمة من االحتفال بالزواج تأتي مر 

، ولیست هي فقط من یعمل على 3كانت العروس تحرص على أن تكون في أبهى حلتها

 4ذلك، فكل النسوة اللواتي یحضرن العرس یحرصن على ذلك فكن یأتین في أبهى الحلل

وأحسن الثیاب كما استعملت النسوة وسائل كثیرة للتزیین فكانت الماشطة تشرف على 

وكانت تقوم أحیانا بتقطیع شعر إحداهن وتعطیه لمن ال شعر لها وتعمل  5فیف شعورهنتص

مما یدل على األهمیة الكبیرة التي كانت تولیها العرائس لشعورهن كرمز  ،6لها سالفا لتزیینها

 من رموز الجمال أثناء األعراس.

لم تكتف النسوة في األعراس بتزیین أیدیهن بالحناء والذهاب إلى الماشطة، لكنهن 

رسمن على أجسامهن بما یعرف بالوشم، وهو ما كان یتخذ للتزیُّن والتجمل،ولم یقتصر على 

دینار كصداق  سبعینهم مبلغ دحأورد لنا الونشریسي العدید من النوازل دار موضوعها حول قیمة الصداق مثل: قدم أ -1
دینار كصداق وهناك من زاد على الصداق فقدم لزوجته خادما ونصف أمالكه  200دینار وقدم آخر  30لزوجته كان النقد 

 .299و 270و156/ ص3واألمثلة كثیرة. 
 .116-3/100، المعیارالونشریسي:  -2
 .3/278، نفسه- 3
 .152، صالتشوفابن الزیات التادلي:  - 4
 .11/145-3/278، المعیار الونشریسي: -5
 .11/145 نفسه، - 6
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وأشرفت على هذه العملیة امرأة  هذا فقط بل أتخذ لالحتماء من العین واألرواح الشریرة،

 1.ي كانت تقوم بشق الجلد ثم تحشوه أي الجرح بالكحل حتى یخضرعرفت بالواشمة، والت

وال شك أن الناظر في هذه الرسوم وما هو متداول منها لحد اآلن، یالحظ اعتمادها 

على األشكال والتكوینات المجردة، وعلى خطوط تتخذ في الغالب شكل صلیب أو نجمة أو 

ل الشمسي، وٕان انصرف الذهن إلى ربطه دوائر، فالصلیب كان یعتبر رمزًا للشمس وإلله باب

بالمسیحیة، أما الدوائر فكانت بدورها تعتبر رموزًا إلله الشمس فیما بین النهرین ومصر، وما 

كان منها متداخًال فیمثل الشمس في حركتها، وما كان منها على شكل أقراص فیرمز للشمس 

یمان الذي عرف بسلطته على في حال الغروب، إضافة إلى النجمة فمرتبطة بخاتم النبي سل

الجان واألرواح الشریرة، وقد تكون هذه النجمة خماسیة أو سداسیة أو ثمانیة، وٕان كان شیوع 

النجمة الخماسیة جعل الناس یعتبرون العدد دون الشكل، ویعبرون عنه بالید التي كان شائعًا 

 لعین القبیحة. أن القرطاجیین كانوا یرسمونها على أبواب البیوت، حتى تقیهم من ا

ها أثرًا من فی وهكذا لو تتبعنا كثیرًا من العادات االحتفالیة في األعراس الزیانیة، أللفینا 

آثار المعتقدات والمقدسات التي عرفها المغاربة في العهود القدیمة، والتي انحدرت إلیه من 

ها وتثبیتها في المشرق في الغالب، والتي وجدت في البیئة المغربیة مجاًال خصبًا لرعایت

 النفوس، وهي بطبیعتها بیئة تساعد على تغذیة تخیل اإلنسان لما وراء الكون المنظور.

وتستمر معها النسوة في االجتهاد على  ،تستمر بعض العادات االحتفالیة الزیانیة

إبراز جمالهن في األعراس حتى لو اقتضت الحاجة استعارتهن للحلي لحضور الزفاف، ومن 

إلى كسب ما تذهب به لحفل الزفاف من الحلي كانت تستعیر ما یلزمها من  كانت تفتقر

، وهذا ما تسبب في الكثیر من المشاكل بین الزوجین ألنه في العرس كانت بعض 2صدیقاتها

النساء تفقدن بعض األشیاء المستعارة وهذا ما دفع الرجال إلى نهي زوجاتهم عن هذا 

رات كن یتمیزن باألناقة والجمال، حتى كان یصعب ، وعلى كل فإن النسوة الحاض3التصرف

 .11/145، المعیار الونشریسي: - 1
 .100، ص التشوفابن الزیات التادلي:  -2
 .30، صالمغرب واألندلسإبراهیم القادري بوتشیش:  - 3
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التفریق بینهن وبین العروس، لوال التاج الذي كانت تضعه العروس على رأسها، بینما تشترك 

 1مع باقي النسوة في التحلي بسوار الذهب وخالخل الفضة وعقود الجواهر.

كما استعملوا المغنیین  ،2استعمل الزیانیون في احتفاالتهم كلها آالت الطرب والغناء

واستعان المغنون بمجموعة من األدوات  ،وكانت أكثر احتفاالتهم مجاال للغناء هي األعراس

والغناء حسب ابن خلدون یحدث في العمران  ،3الشبابة المزمار البوق القانون الطسوتمثل 

الصناعة  إذا توفر وتجاوز حد الضروري إلى الحاجي ثم إلى الكمالي وتفننوا فتحدث هذه

ألنه ال یستدعیها إال من فرغ من جمیع حاجاته الضروریة والمهمة من المعاش والمنزل 

من خالل ما  ،4وغیره فال یطلبها إال الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في  مذاهب الملذوذات

 سبق یمكننا االستنتاج أن حفالت األعراس في البادیة الزیانیة كانت تفتقر لمثل هذا المظهر

 من مظاهر االحتفال.

وبالعودة للغناء فقد كان للجواري أثر كبیر في الحیاة االجتماعیة من حیث انتشار 

وقد تحدث بعض الشعراء  ،الغواني وعادة الغناء في المجتمع الزیاني وخاصة في األعراس

 عن الغواني مثل الشاعر أبي عبد اهللا محمد بن یوسف الثغري:

 5.الُمَنى َوَنْیُل الُمَرادِ  الَغَواِني*** َوُمَرادُ  ْلهىَ َحْیُث َمْغَنى الَهَوى ومَ 

كما تم استدعاء المغنون والمغنیات وغالبا ما كانوا من السودان الشتهارهم بالرقص 

، ولم یقتصر األمر علیهم فقد احترف آخرون هذا العمل، فالعدید من 6والضرب على الدفوف

 .12/637و  10/347، المعیارالونشریسي:  - 1
وأما الغناء فهو نسب األصوات ومظهر جمالها لألسماع هذه الصناعة هي تلحین األشعار الموزونة بتقطیع األصوات -2

على نسب منتظمة معروفة یوقع كل صوت منها توقیعا عند قطعة فیكون نغمة ثم تلف تلك النغم بعضها إلى بعض على 
 .269و 258، ص المقدمةنسب متعارفة فیلذ سماعها ألجل ذلك التناسب ابن خلدون: 

 .270، صنفسه -3
 .271، صنفسه-4
 .9/328، نفح الطیبالمقري:  -5
 .3/251،المعیارالونشریسي:  - 6
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وظهر نوع جدید من  ،1كانوا یغنون في األعراس الزهاد قبل اعتزالهم لحیاة اللهو والمجون

الموسیقى تولدت عن االنصهار بین الموسیقى المحلیة والموسیقى الوافدة من األندلس وهي 

والذي یعد من أنواع الموسیقى الخفیفة ظهر بالمغرب األوسط إلى جانب الموسیقى  2الحوزي

 3األصلیة ووافق أذواق العامة.

عند الزیانیین كما كان عند المجتمعات القدیمة قبلهم وعبر الرقص كان  ومعروف أن

عن نشاط اإلنسان في حیاته العقدیة والعملیة، ورمزًا للنمو واالزدهار، وارتباطه بالحركة 

واإلشارة یوحي بما له من عالقة بطقوس قدیمة، واستعمل الرقص في العادات االحتفالیة 

ن الجسد الراقص في االحتفاالت یعد جسدا مقنعا الزیانیة كرمز للفرح وٕابداء السرور، وكا

إال بما یتولد عن هذا  ،طقوسیة وٕایقاعات موسیقیة ال یتم استنباطها وفك تسنیناتها أالعیبب

الجسد من هزات وٕایماءات وآهات تعطیها حضرة الطقس وحرارة الرقص والموسیقى وطبیعة 

ة للعبور من البعد الخفي إلى الفضاء ونوعیة الزمان كمظهر آخر یجعلها تلعب دور قنا

الذي یجدد جوهره مالمح الكیان العرقي لألقلیات الثقافیة التي تحن إلى  ،الظاهر والجلي

 4استعادة أصولها.

، إذ ال یمكن أن الولیمةومن العادات االحتفالیة األخرى في األعراس الزیانیة عادة 

لعرس یخصص لذبح الخراف والشیاه لذا نجد أن الیوم األول من ا ،یقام عرس الزفاف بدونها

بینما یكون الیوم الثاني مخصصا الستقبال الضیوف وٕاطعامهم، وفي اللیل یقام حفل الزفاف 

هـ) كان سبب توبته أنه 596. أبو إسحاق إبراهیم ابن عبد الصمد الصنهاجي (ت307،صالتشوفابن الزیات التادلي:  -1
ویضرب الدف فخرج یوما مع جماعة من الشباب یغني لهم ویضرب دفه لهم كان في حداثته محبا للهو یغني في األعراس 

فأبصروا أبا شعیب أیوب الساریة وهو مقبل إلى جهتهم ففروا حیاءا منه وبقي وحده فوصل إلیه أبو شعیب ودعا له فنفعه 
عب فیها ثم نزعت وكذلك أبو علي منصور الصنهاجي كان مسرفا على نفسه یغني في األعراس ویل 311اهللا بدعوته، ص

 .419به إلى اهللا همة عالیة فلحق بالصالحین وتوجه من بلده إلى مكة كرمها اهللا على قدمیه ثالث مرات.ص
جوانب سمي بالحوزي ألن الحوز هو ضاحیة المدینة وكان في الغالب مكانا لسكن العامة من الناس. محمود بوعیاد:  -2

 .87، صمن الحیاة
 .87-86، صنفسه-3
م، 2013، مطبعة فاس بریس: المغرب، أنثربولوجیا الجسد األسطوري بحث في الهویة واالمتدادالقادر محمدي: عبد  -4

 .11م، ص2013
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، وكان من 1والذي انقسم إلى حفلین واحد یقام في النهار للرجال والثاني یقام لیال للنساء

أو لحم إلى بیت والد العروس كي  وْر زُ المتعارف علیه أن یقوم الزوج بإرسال هدیة من جُ 

، وفي العرس استخدم الطهاة لطهي 2یعدوا طعاما یأكل منه أقارب العروسین لیلة الزفاف

، ومنه فاالحتفاالت التي تقام بمناسبة الزواج تكون 3الطعام وتهیئ الحلویات الالزمة للعرس

فیها الذبائح وتقدم بها على شكل ولیمة كبیرة لألهل واألصدقاء، وتسمى ولیمة العرس، تذبح 

األطعمة للمدعوین، والواقع أن ولیمة العرس ولیمتان إحداهما للنساء وتقام في بیت العروس 

 4واألخرى في بیت العریس، وربما أقیمت الولیمتان في بیت واحد.

إذ  لیلة الدخول بالعروسهي لعرس من مراحل االحتفال في ا أما المحطة األخیرة

سها إلى غرفة من غرف المنزل الذي یقام فیه الحفل، وتجلس امرأة تدخل العروس مع عری

 5.إلى جانب باب الغرفة تنتظر إعالن فض بكارة العروسة

ومن العادات في بعض مناطق المغرب األوسط عند خروج العروس من بیت أبیها 

غرفة  تصحبها النسوة وال تبقى معها إال واحدة من أهلها، وٕاذا مضى ثلث اللیل تصحبها إلى

زوجها حاملة معها كیس من التمر والجوز وبیض مسلوق تقدمه كهدیة له لیعطیها هو بدوره 

ألحد مرافقیه لیوزعها على أصحابه، ومن عاداتهم أیضا أن تقدم العجوز المصاحبة للعروسة 

إناء من الماء وتصب منه في كفیها لیشرب منها العریس ثم تعید نفس العملیة مع العروس، 

م بإفراغه في الصحن وذلك لتكون كلمتها أدنى من كلمة الرجل، ثم یقوم العریس لكن یقو 

 6لیصلي ركعتین ویضع ید على ناصیتها ویدعو اهللا.

 .3/251،المعیارالونشریسي: -1
 .15، صجوانب من الحیاةكمال السید:  -2
 .31،صالمغرب واألندلسإبراهیم القادري بوتشیش:  -3
 .30، صالبستانابن مریم:  -4
 200-1/199،إفریقیا وصفالوزان:  -5
 .232، 231،ص قبیلة زواوة؛ مفتاح خلفات: 4-3، ورقةسیرة زواوةمؤلف مجهول: -6
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 1سبعة أیام متتالیة، وعرف الیوم األخیر بسابع العروسةبالزواج یستمر االحتفال و 

لحضور من أهلها وأهل وفیه یعود إلیها أهلها ویلبسونها حزاما من الحریر، ویبارك لهما ا

 2العریس بما یقدمونه من الدراهم كل حسب طاقته.

وحفظ لنا زهر البستان نصا تاریخیا حوا معلومات قیمة حول العادات االحتفالیة في 

) وصلت العروسة من المغرب م1363/هـ764وفي هذا العام («العرس الزیاني جاء فیه: 

العروسة المباركة أصغر أوالد المولى أبي لتلمسان، وهي بنت المولى أبي تاشفین هذه 

تاشفین...واستصحبها بهدیة من صاحب المغرب سنیة مؤدیة باتصال الوداد والمهادنة 

واألمنیة، أحبرت على عسل ومطایا وذخائر مما یلیق بالهدایا، فكان لعراسیتها یسر عظیم 

دون ما تبعها من كرائم وأقام لها خمسین عماریة  ،وتنویه جسیم، ركب لركوبها خمسون جاریة

المشرفیات، ثم أمر أن یخرج بالطبول والعالمات وأن  لخدام األحرارتاالعبد الوادیات ونساء 

وهناك  3»تركب لها الجیوش والساقات، فكان الفرسان یلعبون والناس من ذلك الهیكل یعجبون

بناء جنسها فكانت ركبة لم تصنع إال أل: «مافي نفس السیاق جاء فیه انیصب انآخر  اننص

وحاشى أن یكون عرس قبل عرسها، ذبحت فیه األبقار واألغنام وجرى األسبوع بالشراب 

والطعام، فكأنها عراسیة شاع ذكرها في اآلفاق وسرت بذكرها في األقالیم الرفاق، أظهر فیها 

 4».صلب الملوك الكرام وأسبوع سوابع العطایا واإلنعام

األمیر أبو عبد اهللا صاحب بجایة وشهد عن وفي أثناء وصول هذه العروسة وصل «

... ولما كمل أسبوع العراسیة صرف موصلها یوسف 5هذه العراسیة التي جاوزت النهایة

 6»المذكور إلى مرسله على أكمل الوجوه المرضیة مستصحبا بهدیة 

 .4/362،المعیارالونشریسي: -1
 .232؛ مفتاح خلفات: قبیلة زواوة، ص4، ورقةسیرة زواوةمؤلف مجهول:  -2
 .225،صزهر البستانمجهول:  - 3
 .226صنفسه، - 4
 .228ص ،نفسه - 5
 .266،صنفسه - 6
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في العهد الزیاني  1وفي األخیر یمكن اإلشارة إلى أن نكاح الكتابیات من أهل الذمة

أما فیما یخص الولي فإن لم یكن لها ولي فیتولى  ،تلف عن عقد نكاح النساء الزیانیاتلم یخ

على أن تلتزم الكتابیة باالغتسال وتجتنب  ،أخ لها أو األسقف تزویجها إذا طلبت منه ذلك

أكل كل ما هو محرم، وأن ال تقترب مما یكرهه زوجها المسلم ویشهد على عقد القران 

خص باقي العادات االحتفالیة فال توجد الكثیر من االختالفات بحكم أما فیما ی 2مسلمین،

 التداخل والتجاور.

 3ثالثا: االحتفال بینایر

یجمع العارفون بتاریخ منطقة المغرب أن االحتفال بـموسم ینایر یضم عدة أبعاد، ففي 

ووفق المجال الزراعي تتعلق المناسبة بالحرث والبذر وغرس األشجار، وعلى هذا األساس 

هذه المفاهیم التي تتعلق بالزراعة یتم تقسیم الفصول في السنة البربریة، وتحي بعض 

توارثتها العائالت على مر العصور  العائالت الزیانیة هذه المناسبة بعادات وطقوس خاصة

فالموسم كاحتفال قروي وحضري غارق في القدم وهو كما تدل على ذلك تسمیته یرتبط بدورة 

 4لى موسم الحصاد أو موسم الحرث.زمنیة تحیل ع

ویعد االحتفال بینایر من بین األعیاد التي احتفل بها سكان بالد المغرب األوسط في 

كل سنة شمسیة في لیه عللعرف وتعود الناس  اوجرى االحتفال به وفق ،العصر الوسیط

 جانفيویدعونه برأس العام، ویقع الموسم في الیوم الثاني عشر والثالث عشر من شهر 

یعني حق المواطنة والحرمة واألمان وحریة المعتقد وأهل الذمة هم المعاهدون من الیهود والنصارى. عبد  "الذمة"لفظ-1

 . 53صاألقلیات المسحیة، العزیز فیاللي: 

 .30، صالحیاة االجتماعیةجمال أحمد طه:  -2
قبل المیالد، أین قاد الملك األمازیغي شاشناق  950إلى  -حسبما تداولته الكتب التاریخیة  -یعود التاریخ األمازیغي  - 3

معركة ضد الفراعنة وانتصر فیها، لیكون أول ملك في عصره یقهر الفراعنة ویترأس مملكة األمازیغ في مصر، ومنذ ذلك 
 .ي عد أیامهاالحین بدأت الرزنامة الخاصة باألمازیغ ف

الوعدة  -المعروف –الطعم  –. كما أن للموسم مسمیات أخرى  كالزردة 146، صبركة األولیاءعبد الرحیم العطري:  - 4
الركب وهي مسمیات لمسمى واحد هو االحتفال الذي یقام بشكل سنوي أو دوري حول ضریح ولي صالح معین.  –الوعدة 
 .148، ص نفسه
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ى األول یوم نفقة الكرموس أي التین، والیوم الثاني یوم نفقة اللحم ففي الیوم األول مسوی

وتثبت فوق كل قرصة بیضة تشبكها بالعجین  ،تعجن األمهات ألوالدهن قرصا من الخبز

حتى ال تسقط، باإلضافة إلى إعداد مأكوالت أخرى تخصص لهذا الیوم مثل الفطائر 

باء من السوق الثمار الیابسة من الكرموس والتمر والجوز واللوز، وفي واإلسفنج ویشتري اآل

كما جرت العادة مع اقتراب هذه المناسبة تبدأ ربات و  ،1الیوم التالي تعد أطباق من اللحم

البیوت بالتحضیر لها مسبقا، عن طریق اقتناء بعض الحاجیات كالدقیق والسمید لصنع 

ت بوضع الطفل الصغیر في جفن أوڤصعة، ثم تصب بعض المعجنات، وتقوم بعض العائال

علیه مختلف أنواع الحلوى على رأسه، لیتم توزیعها بعد ذلك على الحاضرین من ضیوف أو 

 .2كفأل خیر علیه بحلول سنة جدیدة حلوة ملئها الخیر والبركة أفراد العائلة 

 رابعا: االحتفال بتدشین المنشآت 

یبدو من خالل ما أوردته المصادر التاریخیة أن مظاهر االحتفال بتدشین المنشآت 

من مدارس ومساجد وأبواب وأسوار وقنوات ماء في تلمسان قلیلة، فقد تحدث التنسي في نظم 

لمدرسة بناها في  )م1389-1357/هـ792-760( الثانيالدر عن افتتاح السلطان أبو حمو 

 3»ر ذلك الختم واطعم فیه الناس، وكان موسما عظیمافاحتفل أیضا لحضو «تلمسان 

عند افتتاح جامع الخطبة األعظم ) م1355/هـ759(ت4واالحتفال الذي أقامه السلطان أبوعنان

 5»وأبدى االحتفال به ما شاء من البدائع«ووصف النمیري في فیض العباب ذلك االحتفال 

 .52/ 2،السوسانباقة محمد بن رمضان شاوش:  -1
 .2/53نفسه،  -2
 .165ص تلمسان، ؛ بسام كامل شقدان:180، صنظم الدرالتنسي:  -3
هو األمیر المتوكل على اهللا فارس بن علي بن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق، الملقب بأبي عنان، ثامن سالطین  -4

ثار ابن عنان على والده أبي الحسن  ،الضحىم بفاس وأمه جاریة مسیحیة اسمها شمس 1329هـ/729بني مرین ولد سنة 
م على ید وزیره 1359هـ/759م، واستولى على ملك المغرب األقصى توفي مخنوقا سنة 1349هـ/749بتلمسان سنة 

 .40-37، صروضة النسرینالحسن بن عمر الفدودي. ابن األحمر: 
داح اآلداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة فیض العباب وٕافاضة قم): 1366هـ/768النمیري (تإبراهیم بن الحاج،  -5

تلمسان،  ، بسام كامل شقدان:488م، ص1990، تح: محمد بن شقرون، بیروت: دار الغرب اإلسالمي، 1طوالزاب، 
 .165ص
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اإلمام فأكرم مثواهما واحتفل بهما وبنا وهناك نص آخر جاء فیه أن أبو حمو بنا مدرسة ابني 

 1لهما المدرسة التي تسمى بهما.

 االحتفاالت العسكریة: 

 أوال: استعراض الجیش 

التعرف إلى تقسیماته  أرى من المفید جدا ضرورة قبل الحدیث عن استعراض الجیش  

فإن  السلوكواسطة ) في كتابه م1389-1357/هـ792-760(الثاني وحسب ما أورده أبو حمو

وهذا التقسیم له عالقة بشكل  ،الجیش ینقسم إلى أربعة أقسام میمنة ومیسرة وتقدمة وساقة

حضره م1254/هـ652شهدت تلمسان عرضا عسكریا سنة «االستعراض العسكري الزیاني

وكانت مراسم االحتفال  ) في باب القرمیدینم1235/1281/هـ687-633السلطان یغمراسن(

قرب الملعب شمال أسوار تلمسان  ،2الساحة خارج تلمسان بمنطقة المنیة ن یقف الجنود فيأب

 3».ویمر السلطان من أمام الجند

ن أب ،الثاني موسى تغیر هذا النمط من العرض العسكري زمن السلطان أبو حمو« 

یجلس السلطان في أحد األخبیة على هضبة تشرف على الساحة ثم تبدأ الكتائب تمر أمام 

 .4»شهرا كامالالذي استمر  م1365/ هـ767احتفال سنة السلطان مثل 

 موسى الثاني وعن طریقة استعراض الجیش الزیاني وتقسیماتهم نورد نص أبو حمو 

فأما المیمنة یا بني فلتخترهم من ذوي الشدة والكفایة «قوله:  في ابنهنفسه وهو یوصي 

والنجدة والحمایة وتقدم علیهم من خاصتك األجواد قائدا من القواد رابط الجأش صادق 

وأن یكون نزولهم في محلتك عن یمینك في المنزلة متزینین أحسن زي وأجمله... أما  ،الناس

وتقدم علیهم قائدا ثابت  ،...من مشاهرة الفرسانالمیسرة فلتتخذهم أیضا من حماة األبطال

القلب عارفا بمواقع الحرب صابر للطعن والضرب ویكون نزولهم في محلتك عن 

 .139، صنظم الدرالتنسي:  -1
 .165ص تلمسان،  ؛ بسام كامل شقدان:7/102،العبر:ابن خلدون - 2
 .165ص تلمسان،  ؛ بسام كامل شقدان: 285، صالحكمنظم الدراجي: بوزیاني -3
 .165ص تلمسان،  ، بسام كامل شقدان: 2/181: البغیةیحي ابن خلدون: -4
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التقدمة من أصحاب الخیول السوابق وتقدم علیه قائدا بصیرا قد مارس الحرب المدة .یسارك..

مك...أما الساقة هم بعد المدة...یكون نزولهم في محلتك أمامك ال یتجاوزون غرضك ومرا

، وعن 1»أهل دخلتك المخصوصین بموالتك...من سراة القبائل...تدور علیهم الحروب

العروض العسكریة تكشف مصادر فترة موضوع البحث أن الجیش الزیاني كان یقدم عروضا 

، وذلك بهدف من الناس عسكریة یحضرها  السلطان وكبار الموظفین في الدولة والعامة

 2ویات الشعب واستعراض قوة الدولة والسلطان.معن الرفع من

وفي شعبان هذه السنة : «وحسبنا في ذلك ما ذكره یحي ابن خلدون في بغیته 

بحشد العساكر  ،) صدرت األوامر العلیة للقبیل األغر وكافة القواد المذكورینم1365/هـ767(

إلى الحضرة الكریمة لتعرض بین یدي خلیفة اهللا نصره اهللا، وفي أول شوال اجتمعت 

المحالت كافة بالبسیط األفیح من ظاهر الحضرة، فجلس أمیر المسلمین أیده اهللا تعالى 

لعرض جیوشه المظفرة في خباء مطل من أعلى هضبة على بسیط مستو اصطفت به 

من كل شاكي السالح منحدب على  ،عدو وال تحیط بأقطاره األبصارالكتائب، ال یحویها ال

قناة المنا ال یعرف إال سیفه وال یستثیر غیر عزمه، قد آخذو زینتهم تحسبهم الخمائل 

المزهرات من فوق الكثبان الهائلة، وسط كل كتیبة فنیق جلد الوشي زخلخل اللجین یخمطه 

ملون وعلیه هودج معشى بأنواع الحلل قد برزت بسلسلة من الفضة غلمان لبسوا فیه الخز ال

منه قنیة یسبي جمالها وصقال ملبسها الناظرین فأمسكت بشجاره تغني بأشعار زناتیة مما 

یهیج أریحبات الهمم ویبعث حمایات النفوس ثم زحفوا للسالم علیه دراكا من ضحى الیوم إلى 

ل القبائل والشعوب، وینوعون غروب شمسه، وحداق الكتبة بین یدیه الكریمتین یحصون جم

، وهو ما 3»الرامح منها والنابل فكانت فذلكة حساب الجمیع اثنا عشر ألف فارس مرتزقة

یكون لهم ترتیب في اللباس یمتازون بذلك «في واسطة السلوك بقوله: الثاني یؤكده أبو حمو

تونس: كتابواسطة السلوك في سیاسة الملوك، م): 1389ه/792موسى بن زیان العبد وادي أبو حمو موسى (ت -1
 .144صم، 1892، (د.م)

 .165ص، تلمسانبسام كامل شقدان:  -2
 .357-2/356:البغیة -3
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الرایات من أنواع  یتزینون باألقبیة الحسان المختلفات األلوان وبأیدیهم الحراب علیها صغار

 1».الحریر المختلفات

في تلمسان حتى في الفترة التي  االستعراضات العسكریة الزیانیةاستمرت االحتفاالت و  

سیطر علیها بنو مرین وهذا دلیل على التشابه في األعیاد العسكریة، وأقام بنو مرین عروضا 

مرین فقد أقام السلطان أبو عسكریة في تلمسان وذلك بهدف إخافة الرعیة وٕابراز قوة بني 

رضا مشهودا في تلمسان واحتفل أهل ع) م1355/هـ759(ت 2ابن الحسن المریني عنان

 3تلمسان في البروز المشهور وخرجوا عن بكرة أبیهم إظهارا للسرور وسرورا بالظهور.

 ثانیا: سباق الخیل

أن أهل الحضر ال یبلغون في فروسیتهم مستوى  )م1406/هـ808( یرى ابن خلدون

أهل البادیة، ألنهم قائمون بالمدافعة عن أنفسهم ال یكلونها إلى سواهم وال یثقون فیها بغیرهم 

فهم دائما یحملون السالح ویتلفتون عن كل جانب في الطرق ویتجافون عن الهجوع إال غرارا 

إن اشتهار الزیانیین بالفروسیة أمر طبیعي ، لذا ف4في المجالس وعلى الرحال وفوق األقتاب

لدولتهم فقد اعتنوا بتربیة الخیول وتربیة أوالدهم علیها، وكثیرا ما تغنوا  ،لسیادة الطابع البدوي

في اعتنائه بالخیل وٕاضمارها  تباعهم سنة النبي اللفروسیة والخیول، ولعل هذا راجع با

)، في باب السبق بین الخیل: حدثنا ـه256تللسبق، فقد ورد حدیث في صحیح البخاري (

قبیصة وحدثنا سفیان عن عبید اهللا عن نافع عن ابن عمر قال رضي اهللا عنهما قال: 

 5».ما ضمر من الخیل...وكنت فیمن أجرى أجرى النبي «

ساحة لذلك وجدت أو  ،شهدت الدولة الزیانیة احتفاالت ومهرجانات في سباق الخیل

وهي المنطقة المعروفة بالمنیة أو الملعب وتقع شمال  ،السباقمخصصة خارج تلمسان لهذا 

 .146-145، صواسطة السلوكأبو حمو موسى:  -1
تح: محمد حجي، الرباط: لقط الفرائدمن لفاظة حقق الفوائد، أحمد بن محمد بن أبي العفیةالمكناسي، ابن القاضي:  -2

 .209م، ص1976مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر، 
 .484ص، فیض اللبابالنمیري:  -3
 .358، صالمقدمةابن خلدون:  -4
 .2/297. 2868الحدیث رقم:  -5
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أسوار تلمسان وأمامها السهول الواسعة، وهذا یدل على وجود اللهو واللعب عند السكان 

إذ یورد  ،ویشیر یحي بن خلدون الهتمام الزیانیین بالفروسیة والخیول وسرجها واالحتفال بها

 قال فیه: 1الثغري األندلسي نص للفقیه أبو عبد اهللا محمد بن یوسف

 َوِبَمْلَعِب الَخْیِل الَفِسیِح َمَجاُلُه**** أَجلَّ الَنَواِظَر في الِعَتاِق الُحقَّلِ 

 الُمَتَسهِّلِ  َفِلَحْلَبِة اَألْفَراِس ُكلَّ َعِشَیـــــــــــٍة**** َلِعٌب  ِبَذاَك  الَمْلَعبُ 

 ثالثا: استقبال السلطان أثناء الخروج للحرب

أقام الزیانیون احتفاالت واستعراضات ضخمة أثناء خروج سالطینهم للحرب أو  

-633یغمراسن( وأول من اشتهر بها هو السلطان الزیاني ،استقباال لهم عند الرجوع منها

) الذي كان یقیم حفالت االستقبال الكبرى في قصر المشور وبین م1281-1235/هـ687

ودة من الحروب التي كانت تدور رحاها ضد بني ، مخصصة لالستقبال أثناء الع2أرجائه

 مرین أو الحفصیین أو العرب الهاللیین وعلى قدر النصر یكون حجم االحتفال.

أما حروبه ووقائعه في العرب وزناتة وسوق عمال بني مرین إلیه في السالسل «

ط به هذا وحركاته إلى بالدهم وتحركهم علیه وما كان بینه وبینهم من الوقائع فأمر ال یحی

الحدیث  3»المجموع وقد تولى ذلك صاحب بغیة الرواد وصاحب زهر البستان فال نطول به

هناك من كتب في الموضوع أن بحجة  التنسي ب واالحتفاالت العسكریة قلیل عندعن الحر 

 .قبله

كما استغل الزیانیون االحتفاالت خاصة لدى أعدائهم كوسیلة لتقصي األخبار 

یتخلفون عن تقدیم التهنئة  یوني الحرب لم یكن السالطین الزیانإذ ف ،وتوظیفها في الحروب

 وهو ما عبر عنه أبو حمو ،لتجسس ومعرفة أخبارهملوالهدایا بالعید ألعدائهم كطریقة 

یا بني وفي األعیاد تكون هدایاك «) في وصیته البنه:م1389-1357/هـ792-760(الثاني

-1/88، البغیة ). یحي ابن خلدون :1352-1348ه/ 744-740كان عضوا في دیوان أبو حمو موسى الثاني ـ (-1
 .111صتلمسان، ؛ و الجیاللي صاري:  89
 293، صالدولة الزیانیةخالد بلعربي:  - 2
 .178ص، نظم الدرالتنسي،  - 3
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 ،لتتعرف أحواله في أعیاده وما یزداد في أجناده وقواده ،لعدوك وفیها تظهر إقامتك وسموك

 1».یعلمونك إذا رجعوا إلیك حتى ال یخفى علیك شيء من حاله

كما «ومن القرائن على كثرة الحروب التي كانت تخوضها الدولة ما رواه التنسي بقوله:

كان سالطین بني زیان األوائل یحرصون على إحضار مصحف عثمان على عادة 

ویستصحبونه في كل حركاتهم للقتال تبركا به، ولهم في ذلك ترتیب حسن وذلك ، دینالموح

أنهم في سفرهم أول ما یتقدم بین یدي األمیر على رایة عظیمة بیضاء على أطول ما یكون 

الكریم محموال على أضخم بختي، یوجد مجعوال في قبة حریر  المصحفمن العصي، ویتلوها 

بدع ما یكون في رأس ركن من أركان القبة، رایة عظیمة تخفق بأقل أ وْر امُ مربعة بأعالها جَ 

كبیرة  ةعَ بْ وها بغل من أفره البغال یحمل رُ ویتل ،ریح ولو لم یكن إال حركة الجمل في سیره

ویلیها  ،ضمنت الموطأ والبخاري ومسلما والترمذي والنسائي وأبا داودتبحریر  اةْ شَ غَ مربعة مُ 

 باره، فلما كانت وقعة السعید انتهاألمیر في صدر الجیش والعساكر خلفه وعن یمینه ویس

لیة الموجبة لغنى الدهر وطرح ة ما انتهب، فأخذ ما علیه من الحالمصحف الكریم في جمل

وعرضه للبیع فكان السمسار  ،عاریا، فوجده رجل ودخل به تلمسان وهو غیر عالم بمقداره

فرآه بعض من یعرفه فأسرع إلى أمیر  ،بسوق بیع الكتب بسبعة عشر درهما ینادي علیه

 2)  وعرفه به.م1281-1235/هـ687-633المسلمین یغمراسن(

المرتضى متولي ه واالحتیاط علیه والقیام بحقه فكان نفبادر باألمر بأخذه وأمر بصو 

صاحب األندلس یطیلون  5األحمر صاحب تونس وابن 4لمستنصربعد السعید وا 3مراكش

 .192، صواسطة السلوكأبو حمو موسى:  -1
 .124، صنظم الدرالتنسي:  -2
كتاب م). محمد عبد اهللا عنان: 1266-1249هـ/665-646الخلیفة الموحدي المرتضى تولى الحكم بعد السعید من ( -3

 .4/528م، 1990أجزاء،  4، 2، القاهرة: مكتبة الخانجي، طدولة اإلسالم في األندلس
أبو عبد اهللا محمد المنتصر ابن أبي زكریا بن عبد اهللا أبي محمد عبد الواحد المستنصر  الحفصي، تولى الحكم من  -4

تح: محمد الشاذلي النیفر وعبد الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، م). ابن قنفذ: 1277-1249هـ / 675-647سنة (
 .134-117ص  م،1968المجید التركي، تونس: الدار التونسیة للنشر، 

م).یوسف 1273-1232هـ / 671-629هو أبو عبد اهللا محمد الغالب من بني األحمر الذي تولى الحكم من سنة ( -5
 وما بعدها. 19م، ص1993، 1بیروت: دار الجیل، طغرناطة في ظل بني األحمر، شكري فرحات: 
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وبقي بعدهم في  ،البحث علیه ویكثرون الحرص في تحصیله حتى ماتوا كلهم متأسفین علیه

قلت ولم نجد له  ،نزل علیهم فكانوا یتوارثونهأإذ هم أهل البیت الذین  ،ید من اختاره اهللا له

 1ن واهللا أعلم.في وقتنا هذا خبرا والغالب على أن سبب ذهابه استیالء بني مرین على تلمسا

بعد االنتهاء من رصد أهم المظاهر االحتفالیة التي قام بها الزیانیون في حیاتهم 

الیومیة من خالل عنصر االحتفاالت المدنیة والعسكریة، قد خلصت إلى أن هناك بعض 

العادات االحتفالیة الدخیلة على المجتمع الزیاني أصبحت كواجبات ملزمة یقوم بها 

 المحتفلون.

 

 .125-124، صنظم الدرالتنسي:  - 1
                                                           



 

 الفصل الثالث
 العادات االحتفالیة بین الضمور والتفاعل 

  
 على العادات االحتفالیة في المجال الحضري تأثیر الھاللي الأوال: 
 السلوكات االحتفالیة لدى النخب والعامةثانیا: 

 من بعض العادات االحتفالیةفقھاء موقف ال :ثالثا
 األوسطاالحتفال بالمغرب موقف المدرسة الفرنسي من مظاھر  رابعا:
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 أوال: التأثیر الهاللي على العادات االحتفالیة في المجال الحضري

على مشارف المدن والحواضر ال سیما الناحیة  1للهاللیین بعد عملیة التوطن القبلي

الشرقیة والجنوبیة من الدولة الزیانیة، ثم دخولهم فیما بعد إلى قلب المدن واختالطهم بأهلها 

،ومن القبائل الهاللیة التي أثرت على الحیاة االجتماعیة بصفة 2اختالطا كلیا بالمصاهرة

وقبائل المعقل وأوالد سباع ، 3زغبة وبطونها عامة والعادات والتقالید بصفة خاصة نذكر قبائل

على المغرب ) م1281-1235/هـ687-633(بن یحي من ریاح، فبعد استیالء یغمراسن

األوسط زحفت زغبة من أوطانها إلى المناطق التلیة واستقروا فیها ووضعوا اإلتاوة على 

 4الكثیر من أهلها.

الهاللیة لعبت دورا كبیرا في تدعیم  ویستفاد مما ذكرته المصادر التاریخیة أن القبائل

 من باب رد الجمیل أقطعهملهذا السبب و وربما  ،ومؤازرة بني عبد الواد في إقامة دولتهم

أراضي خصبة مقابل المساندة والمحالفة  )م1281-1235/هـ687-633(یغمراسن السلطان

فأسكن بنو عامر مثال بنواحي تلمسان ووهران وقربهم إلیه فساندوه ضد الحفصیین 5والطاعة

، وعمل بقیة سالطین الدولة الزیانیة على إسكان القبائل العربیة في محیط تلمسان 6نیینیوالمر 

وسكنت بعض القبائل داخل المدینة  ،وأهمها ذوي عبید اهللا الذین سكنوا بین تلمسان ووجدة

 8.م1235/هـ633،الذین دخلوا المدینة سنة 7نفسها مثل فرع العاصم من األثبج

 .03أنظر ملحق رقم حول التوزیع القبلي للهاللیین  - 1
م . ابن 1349هـ /750ري سنة من األمثلة على ذلك مصاهرة الشیخ أبي سعید للشیخ عامر بن إبراهیم بن حمید العام -2

، الجزائر: مؤسسة الضحى للنشر 1، ط-دراسة أثریة–الزیانیة  فنادق مدینة تلمسان؛ وعمر بلوط:  7/52، العبر :خلدون
 .131، صتلمسان؛ وبسام كامل شقدان:  64م، ص2001والتوزیع، 

 .7/121، العبربنو یزید . ابن خلدون :  –بنو مالك  –بنو ُحصین  –من بطون َزْغَبة بنو عامر  -3
-1299هـ/845-698الزیاني  المجاعات واألوبئة  بتلمسان في العهد؛ وخالد بلعربي :"6/40،العبر ابن خلدون :  -4

 .2/440،  تاریخ الجزائر؛ ومبارك المیلي : 127، ص29-19م، ص2009/ جویلیة 4دوریة كان التاریخیة،عم"، 1442
 .128، صالدولة الزیانیة؛ وخالد بلعربي : 45.مقدمة المحقق ص تاریخ الدولةابن األحمر:   -5
 .29، صالدولة الزیانیة؛ وخالد بلعربي : 52-6/51،  العبر ابن خلدون: -6
 .22، صتاریخ الدولةابن األحمر:  -7
 .147، صتلمسان؛ وبسام كامل شقدان:  7/114، العبر ابن خلدون: -8
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كان لهم تأثیر بالغ 1ال جدال أن التوطن الهاللي في الدولة الزیانیة وبخاصة بنو عامر

على حیاتها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة بشكل خاص، إذ استوطن الهاللیون 

المجاالت الحضریة الزیانیة وانسجموا مع السكان الزیانیین وبالتالي حدث نوع من التفاعل 

وبحكم أن االحتفاالت حدث اجتماعي ودیني فقد تأثرت هي األخرى  ،والتالقح االجتماعي

 بهذا التفاعل الحاصل.

 سبقت اإلشارة أنه عاش على أرض الدولة الزیانیة العدید من القبائل منها من كان

،فبنو حصین تغلب علیهم بنو زیان وأثقلوا كاهلهم 2موالیا للسلطة ومنها من كان مناوئا لها

وذكر خالد بلعربي أن الزیانیین خاضوا حروبا ،3بالضرائب لذا تحالفوا مع أعداء الزیانیین

وصف و ، 4على حد تعبیرهعدیدة مع العرب الهاللیة بلغت لوحدها ما یزید عن اثنان وسبعون 

-685(لحملة التي قام بها السلطان المریني أبي یعقوباوصف ابن أبي زرع الفاسي و 

، وقیام قبائل بني توجین التي كانت مناوئة هـ670على تلمسان سنة ) م1306-1286/هـ706

جهات تلمسان فقطعوا  تخریب على  للسلطة الزیانیة باستغالل الفرصة، حیث راحت تعمل

ولم یدعوا بتلك الجهات قوت یوم حاشا  ،الربوع وأفسدوا الزروع الثمار ونسفوا اآلبار وخربوا

إن األعمال التخریبیة التي قام بها الهاللیون أعطتنا صورة أوضح عما ألت  5السدرة والدوم

وبالتالي المناسبات االحتفالیة بالدولة الزیانیة إذ ال یمكن  ،إلیه الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة

أضرت بمصالح  تسجیل حضور احتفاالت كما كانت علیه في ظل هكذا ظروف صعبة

قبیلة بني هالل بن عامر بن َصْعَصَعة بن معاویة بن بكر بن َهْوَزان بن منصور بن عكرمة بن َخْصَفة بن قیس بن  -1
م، 2011/جانفي 9، المجلة الخلدونیة (بسكرة)،عوأحالفهم المنشأ والهجرة واالستقرار" "بنو هاللعیالن.الدراجي بوزیاني: 

 .25ص
وبني  –اْزَداَجة  –ُهَواَرة  –بني َتْغرین  –بني َماُنو  –بني َیُلومي  –ُكومَیة  –أوالد مندیل  –ومن أهم القبائل بنو واسین -2

 .1/17،  تلمسان:  وغیرها . عبد العزیز فیاللي –ووْجدیَجْن  –وبني َوْرنید 
 .29،ص المجاعات؛ وخالد بلعربي : 6/43،  العبر ابن خلدون: -3
 .134، صالمجاعات؛ وخالد بلعربي : 24، ص تاریخ الدولةابن األحمر:  -4
 .132-131ص  األنیس المطرب، :ابن أبي زرع-5
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بمعنى تخلیهم عن  ،وٕان وجدت فهي تخلو من مظاهر األبهة والفخامة الدولة وساكنتها،

 لة الخوف أو العوز.، ومرد ذلك بتقدیري إلى حاالعدید من العادات االحتفالیة

لكن هذه األعمال التخریبیة لم تستمر طویال خاصة مع  ما قام به السلطان الزیاني 

اتجاه القبائل الهاللیة إذ أخذ الرهن من  )1318-م1307/هـ718-707( أبو حمو موسى األول

فقت بها المناطق الثائرة وأنزلهم بالقصبة، وأذن لهم في ابتناء المنازل واختط لهم المساجد ون

، األمر الذي سهل علیهم خیارات االندماج في 1األسواق والصنائع وفرض علیهم الضرائب

منظومة المجتمع ومن ثم االستقرار وبناء المدشر لاللتجاء إلیه من البرد وخطر اللصوص 

مظاهر ، وبالتالي فإن هذا االندماج شمل منظومة العادات والتقالید بكل ماحوته من 2باللیل

یة وما یصحبها من طقوس سواء دینیة كانت كالمولد النبوي الشریف، أو احتفال

أن الحضور الهاللي في عاداته  إال ،كالزواج والختان وغیرها وٕان تشابهت في البیئتینالمدنیة

 االحتفالیة یمثل بالنسبة للخصوصیة المغربیة إضافة.

 النخب والعامة بینثانیا: السلوكات االحتفالیة 

ظاهرة العادات االحتفالیة في الدولة الزیانیة دون التطرق الحدیث عن ال یمكننا 

لتقسیمات المجتمع الزیاني الذي تباینت في تصنیف طبقاته بین من لها مكانة خاصة نظرا 

مقدمته  في)م1406/ هـ808ت(لدورها وبین من هي دونها وحسبنا في ذلك ما ذكره ابن خلدون

نوعین "طبقات العمران البدوي" و"طبقات العمران إذ صنف طبقات العمران البشري 

وسنحاول من خالل هذا التقسیم تبیین كیف تعاملت كل طبقة مع االحتفاالت 3"الحضري

الجزائر: المؤسسة الوطنیة للفنون  تلمسان عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة الجزائر،محمد بن عمرو الطمار:  -1
 .118م، ص1984المطبعیة، 

، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة "ظاهرة االندماج الهاللي في المنظومة الصوفیة بالمغرب األوسط"الطاهر بونابي:  -2
المجلة ، والرباط السنة في الزاب بین التصوف وحركة المرابطین؛ 145، ص169-141م، ص12/2011(قسنطینة)،ع 

 .61، ص 73-56م، ص ص2011/جانفي 9الخلدونیة (بسكرة)، ع
النظریات االقتصادیة عند ابن خلدون وأسسها من الفكر اإلسالمي والواقع یوافق كل من عبد المجید مزیان:  -3

فیاللي: وعبد العزیز  361م، ص1981الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ، -دراسة فلسفیة واجتماعیة-المجتمعي
 . على التقسیم الذي جاء به ابن خلدون.109، ص الدولة الزیانیة وخالد بلعربي: 222إلى  1/216، تلمسان 
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الدینیة والمدنیة وما هي العادات والطقوس التي اتبعتها؟ وهل تشترك أو تختلف في هذه 

 العادات؟

لزراعة وتربیة اإلبل والماشیة لذا طبقات العمران البدوي وجلهم رحل القفار احترفوا ا

ن احتفاالتهم بسیطة بساطة حیاتهم الیومیة، أما طبقات العمران الحضري فكانوا یعیشون إف

 حیاة راقیة. 

وهي طبقات غنیة وربما أمكننا إدراج  ،وهناك طبقات لها صلة باإلقطاعیة السلطانیة

وأهل السلطان وهم بطانته وأهل  1نضمن هذه الفئة وكبار التجار والُمَتَموُلو  بعض الفقهاء

والذین كانت لهم األولویة والسبق والمكانة  ،عصبیته مثل األمراء والوالة وقادة الجیوش

 الرفیعة في االحتفاالت التي كانت تقام بالقصر السلطاني في المشور.

أن  في كتابه2)م1389-1357/هـ792-760یستفاد مما ذكره أبو حمو موسى الثاني (

 وأشیاخ البلد، والجند والقراء والزعماء ثم الفقهاء كان مقسما إلى فئات بدءا بالشرفاء المجتمع

وكان إذا جلس الستقبال الفئات االجتماعیة في احتفاالته یعقب أهل الحرف بعد األشراف 

 3والفقهاء.

ال جدال أن األسرة الحاكمة أي البیت العبدوادي كان یتمتع بمكانة السیادة والرئاسة 

ینافسهم  ،ثم یلیهم القضاة والفقهاء بوصفهم فئة اجتماعیة قریبة من السلطة ،4المجتمعفي 

ویودون أن ال یتقاضى  ،فیها األولیاء بوجودهم وهیبتهم وتأثیرهم على أوساط الحكم والرعیة

، إن هذه التراتبیة االجتماعیة هي 5األولیاء مع السلطة ویبقون على انقباضهم وسكوتهم

 الثاني في االستعراضات واالحتفاالت الزیانیة وفي هذا الصدد یقول أبو حموالمعمول بها 

فیكون «عن ترتیب الناس أثناء جلوسهم في االحتفاالت، ویؤكد في وصیته البنه قوله: 

الَمْمُتوَالت من الَتَمول وهو المستوى المعیشي األعلى من االدخار في عصر ابن خلدون. عبد المجید مزیان :  -1
 .338، صالنظریات االقتصادیة

 .87-86: صواسطة السلوك -2
 .3، صالحرف والحرفیونالطاهر بونابي:  -3
 .292، صالدولة الزیانیةخالد بلعربي:  - 4
 .121،صالزاویة المالریةعبد العزیز فیاللي:  - 5
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ثم  ،الشرفاء عندك أرفع الناس في الترتیب ألنهم أشرفهم في الحسب وأعالهم في النسب

اقتداء المسلمین بهم تقام الشرائع وتسد الذرائع وتعتصم بهم  الفقهاء ألنهم مصابیح الدین وبهم

ثم أشیاخ البلد واألمناء والوجوه والفضالء والضابطین لجموعهم الرابطین  ،األهوال والبدع

لمتبوعیهم مثل أهل التجارات وأهل الحرف...فتنزل كل جماعة منزلتها وترتبها في طبقتها... 

 1».اع بهم في الشدائدفربما تدعوك الضرورة إلى االنتف

هي إال مظهر من  والمالحظ أن السلطة التي شكلها الولي على األمیر في الواقع ما

مظاهر السیطرة الكاریزماتیة التي أصبح الولي یمارسها في المجتمع وخاصة في عالقته 

فنفوذ  ،2والتي یمكن أن نعتبرها عالقة جدلیة وتنافس وتعاون في نفس الوقت ،بالسلطة

ون في كرامات قدتلما كانوا یع األولیاء ومكانته هي التي دفعت الناس لتقربهم من السلطة

على تركیز سلطتهم بین الناس من خالل تنفیذ رغباتهم وتجسید  وهو ما ساعد هؤالء،

كان یقیم لیلة المیالد النبوي  السلطان الزیاني وأن،3طلباتهم وٕاقرار حرمة الزاویة واحترامهم لها

على صاحبه الصالة والسالم بمشوره من تلمسان المحروسة مدعاة حفیلة یحشر فیها الناس 

، المزارعون ن وأصحاب الماشیة،یالفالح، ومن بین طبقات العامة نجد 4خاصة وعامة

والدهماء فتسلك بهم طریقة واحدة یقفون عندها وأما العامة «5العبیدو صغار التجار  ،الصناع

ثم ال تتركهم  ،ریهم على ما تعودوا من السیر الحمیدة والمواالة المجیدةوال یتعدون حدها وتج

ن العامة مجبولة على الفساد إب شاردة فألغراضهم الفاسدة وعقولهم التي هي عن الصوا

ن إعلیها الشرار والهرج واالضطرار فن العامة في الغالب على أتباع األهواء وقلة السداد ألو 

 .152، صواسطة السلوكأبو حمو موسى:  -1
 .113، صالزاویة المالریةعبد العزیز فیاللي:  -2
مساهمة في التاریخ الدیني واالجتماعي الفریقیة في  -والمجتمع الوالیة: العامري ي سالمةل؛ ونیل113، صنفسه -3

 .33ص تونس: منشورات كلیة اآلداب،(د.ت)، -منوبة ،العهد الحفصي
 .27،صنظم الدرالتنسي،  -4
 .290-289، ص  الدولة الزیانیةخالد بلعربي:  - 5
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بینما یجلس عامة الناس فوق البسط المفروشة 1»قدرت أن تصولالعامة إذا قدرت أن تقول 

 2.احتراما لروعة الموقف وهیبة السلطان بأصوات خافتةویتسامرون 

 :( مجتمع الخاصة)االحتفال بالمولد النبوي في قصر المشور

یفتح قصر المشور أبوابه الستقبال أقارب  ،عشیة ذكرى المولد النبوي في كل عام

وعلیة القوم من سكان المدینة الذین یفدون  ،السلطان من بني عبد الواد وكبار رجاالت الدولة

إلى القصر فیقصدون القاعة الشرفیة الفخمة إلحیاء هذه المناسبة المباركة...وكانت حاشیة 

بینما یجلس  ،ط المقابل للمنغانةالسلطان تتربع على األرائك المصفوفة على طول الحائ

یجلس زعماء القبیلة وكبار و  ،كرسي العرش یشرف على الجمیع من علالسلطان على 

... یطوف السقاة عرش الملكي كل حسب مقامه ومرتبتهشخصیات المملكة على جانبي ال

وبأیدیهم مباخر یتصاعد منها دخان  ،بین الصفوف وهم یرتدون ثیابا من حریر مزركش

وینشرون ماء الورد على رؤوس الحاضرین المستغرقین في االستماع لقصائد المدیح  معطر

، هذا عن أبهة االستعراض السلطاني أما العامة فهناك حدیث 3التي تتلى بهذه المناسبة

 آخر.

التي تعیش في  إن الحدیث عن العامة یقودنا للحدیث عن مختلف الفئات االجتماعیة

اندمجوا في المجتمع ندلسیون وغیرهم ممن األنصارى و الد و یهو كنف الدولة، وبخاصة ال

وأسهموا في خلق نمط معین من االحتفاالت تزاوجت الزیاني وكانت لهم طقوسهم االحتفالیة 

العناصر فیما بینها لتخلق نمطا امتزجت هذه فیه العادات اإلسالمیة ببعض العادات الوافدة، 

 وعادة متعارف علیها.جدیدا من االحتفال ما لبث أن صار عرفا 

المجتمع الزیاني هي فرصة لخلق جو من البهجة  فيوكانت أي مناسبة لالحتفال 

، وكان العامة یحتفلون باألعیاد الدینیة أو توجهاتهموالفرجة في بقیة األوساط على اختالف 

 .152،صواسطة السلوكأبو حمو موسى : - 1
2-1950, P83-85 ,MarcaisTlemcenvielle et Dhistoir, Paris: edition laurens collectionGeorges ؛

 .113، صتلمسان الزیانیةجیاللي صاري: 
3-ipid, P83-85Marcais Georges,  :113، صتلمسان الزیانیة؛ جیاللي صاري 
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تحددها الظروف السیاسیة للدولة من انتصارات في  ،األسریة أو مناسبات عامة رسمیة

ب أو استعراضات للجیوش بل تعداها األمر إلى خلق وابتكار أعیاد واحتفاالت لم تكن الحرو 

موجودة قبال، فمثال هناك احتفال أدخله األندلسیون إلى المغرب األوسط الزیاني خاص 

بموسم صباغة الحریر وفیه كانوا یخرجون لجمع القرمز ویقیمون خیامهم في بطون األودیة 

، كما 1آالتهم الموسیقیة ویقضون أوقاتهم في الغناء والرقص والحقول ویصطحبون معهم

احتفلوا بمواسم جني محصول العنب وعرف هذا االحتفال بعید العصر وساده جو من 

الرقص والغناء والفرح والسرور، كما شهدت احتفاالت األندلسیین مجالس اللهو والطرب 

اء وشرب المصطیار (عصیر والتي صحبها النفخ على البوق والضرب على العود واحتس

 2.العنب قبل طبخه أو تخمره)

منذ وقت طویل ظل االحتفال بالمولد النبوي من الثوابت األساسیة التي طبعت 

أشرف علیه المجتمع الزیاني، وتعددت مظاهر ذلك االحتفال الدیني بین الرسمي الذي 

وبین االحتفاالت الشعبیة المتمثلة في شعائر الزوایا وٕاقامة المواسم  ،نیالسالطین الزیانی

والمواكب واحتفاالت األسر بمختلف المدن الزیانیة، وٕان كانت االحتفاالت السلطانیة واألسریة 

تحكمت فیها مظاهر االلتزام الدیني والذكر النبوي واجتماع األسر وزیارة األقارب، فإن 

والمواسم طغى علیها البعد الروحاني والفولكلوري وامتزجت فیها  احتفاالت الطرق الصوفیة

الخرافة بالسحر، والدین بالشعوذة، وتم تغلیف المقدس بالمدنس،خاصة وأن الطرق الصوفیة 

في الدولة الزیانیة سیطرت وبشكل جلي على كل مظاهر الحیاة وتفاعلت مع ثقافة المجتمع 

ا تكون ثقافة خاصة ظهرت من خالل التمثالت الفردیة مما جعله ،الزیاني وتجاربه التاریخیة

عبر مؤسسة الزاویة التي أصبحت مكان  ،والجماعیة في الطقوس والممارسات االحتفالیة

وهو ما سنتطرق إلیه في المبحث الرابع من الفصل  ،مقدس إلقامة االحتفال عند الزیانیین

 الرابع من هذه الدراسة. 

 .1/172، نفح الطیبالمقري:  -1
 .46-45، صجوانب من الحیاةكمال السید:  - 2
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 بالمغرباالحتفال بالمولد النبوي فضل في سن عادة لقد سبقت اإلشارة إلى أن ال

) م1235/ه633تاإلسالمي إلى القاضي أحمد أبو العباس السبتي في القرن السابع الهجري(

حي، بعدما عاین والذي دعا ابنه والي سبتة إلى إقامة احتفال بالمناسبة لردع التأثیر المسی

عیسى علیه السالم، وشرع في تألیف لمسیحیین في تخلید ذكرى مولد لمشاركة المسلمین 

كتاب وسمه ب"الدرر المنظم في مولد النبي المعظم" لم یكتب له النصیب أن یتمه بعدما 

عمر  عصرئذوافته المنیة، فعكف ابنه على تتمة فصوله وتقدیمه هدیة لسلطان المغرب 

ة إال االستجابة ) ورجاه باالحتفال بالمناسبة، فما كان من الخلیفهـ665تالمرتضى الموحدي (

لهذا الطلب، وأمر رعیته بتخلید الذكرى بمراسیم احتفالیة محددة، ودأب على هذه الحال 

على هذا المنوال، وانتقل من عندهم إلى  خالل مرحلة حكمه، ثم سار السالطین الذین أعقبوه

 1یومنا هذا.سالطین بني زیان الذین أولوه عنایة خاصة وال زال هذا االهتمام 

بعض المصادر إلى أن السالطین الزیانیین كانوا ینظمون مسابقة للشعراء  وتشیر

وأطلق على تلك القصائد  یتنافسون في قرض أبلغ القصائد في مدح الرسول

ودأب السالطین الزیانیین على تخلید ذكرى المولد واعتبارها مناسبة دینیة شریفة  المولدیات،

في لیلتها یترأس السلطان حفال دینیا كبیرا یتخلله السماع الصوفي وقراءة مقاطع من خیرة ما 

وغیرها، في هذا  البصیري جادت به قریحة الشعراء في وصف خیر البشریة كبردة وهمزیة

الحفل یجلس السلطان على سدة ذات لون أخضر یرمز للطهارة والصفاء، وقد استمد قداسته 

تتصاعد من مجامر األبخرة المتعددة   من لون الحناء التي یقال أنها من نبات الجنة، بینما

 سحابة عطرة تفوح روائحها في فضاء االحتفال للتطهیر األجواء. 

 :المولد النبويلعامة بحتفاالت اا 

انطالقا من تعلق الزیانیین بدین اإلسالم وتصدیقهم بالرسول الحبیب أِلفوا تخلید ذكرى   

معتبرین الثاني عشر من ربیع األول عیدا  ،مولده بطقوس تختلف من منطقة إلى أخرى

 18ص 6الهامش ورد التفصیل حول أسباب مبادرته بهذا االحتفال في . 1/143األدب المغربي، عباس الجراري:  - 1
 من هذا البحث.
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رسمیا ال یجوز االشتغال فیه، فتراهم یستعدون لقدومه بأیام من خالل كنس الدور وطالء 

بل  دران واقتناء الطعام، وتتنافس النساء في إعداد الحلویات من مختلف األشكال واألذواقالج

هناك من یسارع لشراء مالبس جدیدة لألطفال واألهل حتى صارت مظهرا من مظاهر 

 التباهي بین األسر. 

وجرت العادة ببعض المناطق بالمغرب األوسط أن یبدأ االحتفال منذ حلول مغرب 

حیت تتداخل أهازیج الفرحة بتراتیل األذكار واألدعیة، إذ یجتمع الرجال بالمساجد لیلة العید 

لتالوة بعض سور القرآن والتذكیر بالسیرة النبویة واستحضار قصائد البردة والهمزیة وقصائد 

القاضي عیاض وغیرها وكان یستمر االحتفال إلى غایة الفجر، بینما كانت النسوة تجتمعن 

یشرعن في ثم وبعٍض من مالمح سیرته  د تذكیر إحداهن بخصال النبيبإحدى الدور وبع

 1اإلنشاد والذكر بشكل جماعي وباستعمال آالت موسیقیة كالبنادیر والتعاریج وغیرها.

 من بعض العادات االحتفالیةالفقهاء ثالثا: موقف   

االحتفالیة بین أثیر جدل كبیر بین الفقهاء فیما یتعلق بالعدید من المناسبات والعادات 

اإلفراط والـتـفـریـــط، وٕاذا من فیها  منكر لها ومن اعتبرها بدعة ومن استحسنها، وذلك لما وقع

 نـظـرت إلى شریعة اإلسالم وأحداثها عامة وخاصة، تجد المناسبات أو األعیاد على قسمین:

م واألجیال مناسبة معتبرة عني بها الشرع لما فیها من عظة وذكرى تتجدد مع تجدد األیا

وتعود على الفرد والجماعة بالتزود منها، ومناسبة لم تعتبر، إما القتصارها في ذاتها، أو عدم 

 استطاعة األفراد مسایرتها.

وبما أن اإلسالم هو االستسالم هللا وأداء ما تقتضیه طاعته من عبادات، فإنه یرتبط 

 ربما ن ما تتحول إلى طقوسبأعمال ظاهرة مكشوفة قد تعتریها بعض الممارسات التي سرعا

تتجاوز العبادات، لتنعكس على كثیر من العادات االجتماعیة التي تتحول إلى تقالید ال تلبث 

م، ص 2002الرباط: مطبعة سلمى،  الثقافة الشعبیة المغربیة (الذاكرة والمجال والمجتمع)،أنظر محمد أدیوان:  - 1
 وما بعدها. 116
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مع مرور الزمن أن تكتسي شیئا من القداسة، حتى حین تحید عن الجادة وتبتعد قلیًال أو 

 كثیرًا عن متطلبات الدین الصحیح وتعد من البدع المستنكرة.

من العادات االحتفالیة في العهد الفقهاء وبناء علیه أقول أن البحث عن موقف 

وهي عملیة  ،الزیاني یتطلب االعتماد على المصادر التي تناولت الحیاة الیومیة في المنطقة

العمل العودة إلى نوع مغمور من المصادر، وهي مصادر  صعبة جدا ومن هنا یفرض

لتي تعرف في العالم اإلسالمي بكتب النوازل أو الفتاوى، وهي القانونیة ا التشریع والمؤلفات

المطروحة  التي سنعالجها في القضایاالفترة موضوع البحث، و عبارة عن آراء فقهاء  أساسا

علیهم من أجل إبداء الحكم الشرعي فیها،بمعنى أن مادة التاریخ االجتماعي في المغرب 

كتب "ا وتتضمنها مؤلفات الفقهاء سواء كانتاإلسالمي وباألخص الدولة الزیانیة"تحتضنه

التي تعالج في مجموعها العام أحكام الشریعة اإلسالمیة وآراء الفقهاء  "كتب نوازل" أو "أحكام

 على تنوعها واختالفها. والنخبة العلمیة في حل القضایا الدینیة واالجتماعیة الیومیة

تهدف  كانت ،المجتمع الزیانيإن مواقف الفقهاء من بعض العادات االحتفالیة في 

تؤدي بدورها  ،إلى بناء نظام حیاتي یتطلب االلتزام واالنقیاد والخضوع إلى قواعد وأسس دینیة

خاصة في ظل  ،إلى وظائف اجتماعیة ونفسیة وضبط السلوك واألخالق والقیم في المجتمع

ماعیة والتي رصد العدید من الممارسات التي شاعت لدى مختلف الفئات والشرائح االجت

ارتیاب ثار مما أ ،تكشف عن اجتیاح العقلیة الخرافیة لجمیعها وافتقارها ألي وازع نقدي

وقرب وجهات نظرهم حول ما اعتبروه أنه انزیاح عن الدین وخروج عن والفقهاء  العلماء

الشرع والسنة، وفي المجمل فإن بعض العادات االحتفالیة ال تنال رضى الفقهاء لكنها 

وبعد التعرف على محتویات  ،بقوة في المخیال االجتماعي لسكان المغرب األوسطحاضرة و 

تلك الممارسات االحتفالیة وحول مخزونها الرمزي حري بنا اآلن استعراض مواقف الفقهاء 

 .2ومعارض 1اتجاهها، والتي انصبت في مجملها في اتجاهین رئیسین مؤید

 . 93-92م، ص1904، الجزائر: مطبعة فونتانة، نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب: في مؤلفه ابن عمارمثل  -1
 .11/280،المعیار :في الونشریسيمثل  -2
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تفل الناس في الدولة الزیانیة بالمولد :احموقف الفقهاء من االحتفال بمولد النبي 

النبوي كل عام كباقي دول المغرب اإلسالمي، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االحتفال لم یكن 

موجودا في القرون األولى لإلسالم وٕانما أحدثه الفاطمیون في القرن الرابع للهجرة /العاشر 

لى فریقین: فریق ینكره وینكر على من للمیالد، ویمكن القول أن الناس افترقوا في هذا األمر إ

ومن المنكرین كما سبق الذكر  ،یفعله، لعدم فعل السلف إیاه وال مجيء أثر في ذلك

، وال أنسى عدم النهي عنه، ولكل حجته في هذا، وفریق یراه جائزًا لفي معیاره  الونشریسي

 هنا أن التأثیر المریني كان واضحا.

االحتفال بالمولد النبوي الشریف ومنهم الفقیه المتصوف تبنى فقهاء تلمسان مبادرة  

أبي الحسن التنسي الذي خرج من تلمسان في سفارة ألبي یعقوب یوسف أیام حصاره 

 1لتلمسان، وحضر االحتفال بالمولد النبوي وبالیوم السابع منه بناء على رغبة السلطان.

ومدرسي تلمسان وممن دخل وهناك الفقیه أبو موسى بن اإلمام وهو من كبار فقهاء  

في خدمة أبي الحسن المریني، فهو ممن استحسن مبادرة أبي العباس العزفي وابنه أبي 

 2القاسم ردا على من أنكروا ذلك من فقهاء المغرب.

تحدث بإعجاب حول عنایة أبي  )، م1379/هـ781ت(الفقیه ابن مرزوق الخطیب 

من المؤیدین والمدافعین عن االحتفال بالمولد الحسن المریني الشدیدة بالمولد النبوي، فهو 

ویقصد بهما »جنى الجنتین في شرف اللیلتین«النبوي الشریف ویكفي دلیال عنوان مصنفه 

 3لیلة القدر ولیلة المولد النبوي.

واالحتفال بالمولد وما یحدثه بعض الناس بهذا الموسم فهو إما مضاهاة للنصارى في 

االحتفال ممن وتعظیمًا له، ویحتج منكري هذا  عید میالد المسیح، وٕاما محبة للنبي 

: من أحدث في أمرنا یقولون بعدم جوازه واعتباره من البدع المحرمة شرعا لحدیث النبي 

 "وقوله:كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النارما لیس منه فهو رد 

 .234صفقهاء تلمسان، صابرة خطیف:  -1
 .234، صنفسه-2
 .154، 152ص المسند الصحیح،  -3
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إذ ال یستطیع أحد أن یجزم بأن مولد الرسول باإلضافة إلى وجود اختالف في تاریخ مولده 

علیه الصالة والسالم في الثاني عشر من ربیع أول، فقد كان العرب یؤرخون بالحوادث، 

أول عام الفیل، ولكن تاریخ والدته علیه السالم   ولد یوم االثنین من ربیعوالثابت أن النبي 

مختلف فیه والموثوق فیه والمؤكد هو تاریخ وفاته في الثاني عشر من ربیع أول، ألن 

المذاهب المخالفة للسنة النبویة هي من ابتدعت االحتفال بالمولد النبوي أو باألحرى االحتفال 

 بوفاته لكراهتهم في السنة النبویة الشریفة. 

كثیر من الزیانیین یحتفلون بالمولد النبوي تأثرا بتقلید النصارى في احتفاالتهم بمولد و 

المسیح علیه السالم، ثم بدأت فرق أخرى كالصوفیة تتبنى هذا االحتفال، وبخالف المعتقدات 

الباطلة التي تبنوها فإن مجالسهم ال تخلو من محرمات، كاستخدام المعازف واختالط الرجال 

كل هذا بدعوى تعظیم الرسول علیه الصالة والسالم والتعظیم وما یكون بإتباع سنته  بالنساء،

 واجتناب ما نهى عنه. 

وهناك فریق آخر یجیز االحتفال بالمولد النبوي بصورة مقبولة أو محافظة كمجرد 

 والتقرب إلى اهللا تعالىذكرى طیبة في شهر ربیع األول، یتم فیها دراسة سیرة النبي الكریم 

ببعض الطاعات ومنها صوم ذلك الیوم، دون تشجیع على االحتفاالت المنكرة التي یتم فیها 

، ورفعه فوق منزلة العبودیة أو النبوة، ارتكاب بعض المخالفات، من مدح مبالغ فیه للنبي 

ومن وقوع االختالط المذموم والمنكرات، والرقص واستعمال آالت المالهي وغیر ذلك من 

شهورة ومعروفة تقام كل عام، وأجازوا اتخاذه یوم شكر وعبادة وصالة على مظاهر صارت م

وبعض أصحاب هذا االتجاه یستدل 1،لقربات المشروعة في جمیع األوقاتالنبي المعدة من ا

إجابة لمن سأله عن صیام یوم االثنین فقال:"ذلك یوم ولدت فیه وأحب أن بحدیث الرسول 

 أبعث فیه".

كثیرا من البدع توارثتها األجیال حتى أصبحت عادة وكانت  تجدر اإلشارة إلى أن

أحیانا أقوى من العبادة، ذلك أن العادة هي ناظمة الحس فهي سبب االستمرار في أفعال 

 .154، 153ص  المسند، ؛ ابن مرزوق: 11/280المعیار، الونشریسي:  -1
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اإلنسان وهي ناظمة حیاة الفرد وهي دعامة الحیاة االجتماعیة أیضا واألمر الشاق في حیاة 

، حیث أنه على 1مد إزاء هذه العاداتصوأال تلنفسها عادات اجتماعیة األمة هو أن تبتدع 

الرغم من إیضاح علماء الدین واألئمة في المساجد والدعاة أن االحتفاالت ما هي إال بدع 

ومنكرات ربما یشكو في أحادیثهم بسبب تراكم العادة على االحتفال لدیهم من جیل إلى جیل، 

 الُجّهال. وأضاف أن هذه العادات من الصعوبة محاربتها خاصة عند 

:"ال ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى ِعیَسى لو كان في االحتفال خیرًا لما قال الرسول 

ورغم موافقة بعض علماء تلمسان على احتفاالت المولد النبوي وتفضیل هذه ، "اْبَن َمْرَیمَ 

)، فإن م1379/هـ781تاللیلة على لیلة القدر، كما ذهب إلى ذلك الخطیب ابن مرزوق (

علماء آخرین عارضوا بعض السلوكات المصاحبة لهذه االحتفاالت واعتبر المفتي أحمد 

) اتخاذ الطعام مخصوص من المولد النبوي في بعض م1508/هـ917تالونشریسي (

 . 2االحتفاالت بدعة من البدع، وأنكر اجتماع النساء والرجال به

والعقیقة وما یصاحبه من طقوس وعادات أما عن موقف الفقه من االحتفال بالوالدة 

فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق : «فقد أجازوه واستحبوا البشارة بالمولود الجدید لقوله تعالى

باإلضافة إلى ما سبق فقد استحبوا تحنیكه عندما  4»إن اهللا یبشرك بیحي«وقوله: 3»یعقوب

ي الصحیحین من حدیث أبي موسى یولد والتحنیك مضغ تمرة ثم یدلك بها حنك المولود لما ف

، أما عن »فسماه إبراهیم وحنكه بتمرةولد لي غالم فأتیت النبي «رضي اهللا عنه قال: 

موقف الفقهاء من االحتفال بإقامة العقیقة للمولود فإنهم استدلوا بقول اإلمام مالك بوجوبها 

م، 2014، ترجمة: عادل زعیتر، منشورات مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة: مصر، اآلراء والمعتقداتغوستاف لوبون:  - 1
 .30ص

 11/280،المعیارالونشریسي :  - 2
 .71سورة هود اآلیة  - 3
 .اآلیة 39سورة آل عمران  - 4
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الزیانیین تنافسوا في  لذا نجد أن 1واستحباب العمل بها كما بین شروط الشاة التي یعق بها

 إقامتها احتفاال منهم بموالیدهم ذكرانا كانوا أو إناث.

الفطرة خمس الختان واالستحداد وقص : «ولما كان الختان من سنن الفطرة لقوله 

قد أسلمت یا رسول «للرجل الذي أتاه فقال: ولقوله  2»الشارب وتقلیم األظافر ونتف اإلبط

فإن الزیانیین كغیرهم من المسلمین كانوا یختنون  3»فر واختتنألق عنك شعر الكاهللا قال 

أبنائهم ویقیمون لهذا الحدث احتفاالت باهرة، وهناك من كان یبالغ فیها خاصة من الطبقة 

الخاصة والسالطین الزیانیین وكانت تصرف أموال جمة ویستدعى المغنون وهو ما أنكره 

 ذه االحتفاالت.بعض الفقهاء لكن هناك منهم من حضر لمثل ه

والذي اعتبر رمزا للتعفف وتجنب الوقوع في الرذیلة  موقف الفقه من االحتفال بالزواج

لذا نظر المجتمع إلى رافضیه نظرة ریب وشك في أخالقهم وسلوكیاتهم ورأى أحد المتصوفة 

الفقهاء والشتمال حفالت الزواج على الكثیر من المناكر والمفاسد فإن ،أن الزواج یذهب الفقر

ویذكر الونشریسي لنا صفة العرس  ،قد دعوا إلى تجنب الحضور في مثل هذه الحفالت

صفة العرس أن یحضر المزامیر...فیجتمع مع الفساق ویخرجوا لهم إلى موضع «قائال: 

واسع فیجلبون الخمر ویشربونها، وٕان كان اللیل یحضرون النساء والزواني مختلطات معهم، 

 4».لرجال معهم النساء فوق أسقاف الدیار وعلى الجدران والطرقوتجمع أهل الموضع ا

فإن الفقهاء  ،وألن الناس استعملوا الغناء والموسیقى في إقامة أفراحهم واحتفاالتهم

باجتماع «نددوا بهذه الظاهرة وانتشارها بالدولة الزیانیة، ویؤكد لنا هذا الطرح تندید العقباني 

فإنما یعق عن ولده بشاة شاة الذكور واإلناث ولیست العقیقة األمر عندنا في العقیقة أن من عق «قال اإلمام مالك:  -1
 واجبة ولكنها یستحب العمل بها وهي من األمر الذي لم یزل علیه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك

» یكسر عظامهاوالضحایا ال یجوز فیها عوراء وال عجفاء وال مكسورة وال مریضة وال یباع من لحمها شيء وال جلدها و 
 .307، صالموطأ

 .متفق علیه - 2
 رواه أبو داود وٕاسناده حسن. - 3
 .3/251، المعیارالونشریسي:  - 4
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وفي  1»یحلقن دائرة على رجل غیر محرم یغنیهن ویطربهنالنساء على احتفال أو تزیین ف

 3.»منع استعمال البوق والعود«وفي  2»باجتماعهن للمالهي والرقص«تندیده أیضا 

الفقهاء المالكیة المتشددة ضد  آلراءومن الجلي أن المجتمع التلمساني لم یذعن 

ن األندلس وأصحابها بعض األنواع من الموسیقى، فكونه قد استقبل الموسیقى الواردة م

المهاجرین من هناك وأواها ثم حافظ علیها عبر القرون لدلیل على تمكنها في حضارة 

 4المغرب األوسط في عهد بني زیان.

أما عن بعض العادات االحتفالیة والطقوس التي كان یحییها المجتمع الزیاني بحكم 

والنصارى وغیرهم ومشاركتهم تجاوره وتعایشه مع غیره من غیر المسلمین كالیهود 

فقد كان موقف فقهاء الدولة الزیانیة مبنیا على رأي علماء وفقهاء المذهب  احتفاالتهم،

واحتجوا بمجموعة من النصوص الشرعیة من  ،مام مالكالمالكي الذین سبقوهم بما فیهم اإل

حكم من مشاركة المشركین من یهود ونصارى و غیرهم في الالكتاب والسنة لتوضیح موقفهم و 

َیا َأیَُّها الَِّذیَن أعیادهم أو إتباع بعض عاداتهم االحتفالیة،وأول هذه النصوص قوله تعالى: 

َفِإنَُّه  ْنُكمْ َآَمُنوا َال َتتَِّخُذوا اْلَیُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُهْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّهْم مِ 

إمام دار الهجرة مالك بن أنس والذي قال عنه  ، أما أول اآلراء الفقهیة فهو موقف5ِمْنُهمْ 

وكره ابن القاسم للمسلم أن یهدي إلى النصراني في «عبد الملك بن حبیب المالكي رحمه اهللا: 

 یحل للمسلمین أن عیده مكافأة له ورآه من تعظیم عیده، وعوًنا له على كفره، أال ترى أنه ال

یبیعوا من النصارى شیًئا من مصلحة عیدهم، ال لحًما، وال أدًما، وال ثوًبا، وال ُیَعاُرون دابة، 

وال ُیَعاَوُنون على شيء من عیدهم، ألن ذلك من تعظیم شركهم وعونهم على كفرهم، وینبغي 

تحفة الناظر وغنیة  كتابم): 1467هـ/871أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید التلمساني العقباني (ت -1
 , نشر بولتان للدراسات االستشراقیة:المعهد الفرنسي بدمشق:  الشنوفي،، تح: علي الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكر

 .77، ص1967
 .72نفسه، ص - 2
 .99نفسه، ص - 3
 .86، صجوانب من الحیاةمحمود بوعیاد:  - 4
 51المائدة  - 5
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أعلم أنه ُاختِلَف فیه،  مالك وغیره لماإلمام للسالطین أن ینهوا المسلمین عن ذلك ، وهو قول 

یتضح لنا من خالل هذا  1»وأكل ذبائح أعیادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهیته

النص أن الموقف واضح وصریح وجمع بین الكراهة والتحریم في قوله: وكره وقوله ال یحل 

 وهو ما أعتبر أمرا زاجرا لكل متبع ومقلد لعادات الیهود والنصارى في احتفاالتهم.

قال:  هـ192موقف اإلمام عبد الرحمن ابن القاسم العتقي صاحب مالك المتوفى عام 

وسئل القاضي أبو عبد اهللا بن األزرق ، »من ذبح بطیخة یوم عیدهم فكأنما ذبح خنزیرا«

عن الیهود یصنعون رغائف في عید لهم یسمونه عید الفطر،  هـ895الغرناطي المتوفى سنة 

ن المسلمین، فهل یجوز قبولها منهم وأكلها أم ال ؟ فأجاب: قبول ویهدونها لبعض جیرانهم م

 2هدیة الكافر منهي عنه على اإلطالق نهي كراهة.

موقف القاضي أبو الولید محمد ابن رشد المعروف بـابن رشد الجد  أما 

منع اللعب والمالعب المصنوعة في أعیاد المشركین والتجارة فیها، حیث  م)1122/هـ520(ت

 یحل عمل شيء من هذه الصور، وال یجوز بیعها وال التجارة بها والواجب أن ال«قال: 

وكره ابن القاسم للمسلم أن یهدي إلى النصراني في عیده » یمنعوا من ذلك وباهللا التوفیق

كما ال یجوز التشبه بالكفار في األعیاد ال  مكافأة ورأى من تعظیم عیده عونا له على كفره،

بهم في ذلك بل ینهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في  یعان المسلم المتشبه

أعیادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى المسلمین هدیة في هذه األعیاد مخالفة للعادة في سائر 

األوقات غیر هذا العید لم تقبل هدیته خصوصا إن كانت الهدیة مما یستعان بها على التشبه 

 3لمیالد.بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في عید ا

العهد الزیاني على أن التشبه  خاللأجمع الفقهاء المالكیة قبل و وفي نفس السیاق 

بالنصارى والیهود في أعیادهم یتعدى أحیانا درجة الكراهة لیدخل في باب التحریم، كشراء 

والذي یمثل أول یوم من السنة الشمسیة الفارسیة والتي كان یعد لها  في عید النیروز اللعب

 .)3/1250( أحكام أهل الذمةابن القیم:  - 1
 .11/111،المعیارالونشریسي:  - 2
 .6/70، نفسه -3
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وشاركهم فیها الزیانیون كما قام الكثیر من  ،األندلسیون أنواعا عدیدة ولذیذة من الحلویات

اآلباء بشراء أنواع من اللعب ألطفالهم في هذا العید، وتمثلت هذه اللعب في بعض التماثیل 

والصور، إال أن الفقهاء نهو اآلباء عن شراء مثل هذه اللعب ألبنائهم وأباحوا لهم بعض 

 1كالدوامات والزرابیط.اللعب 

لقد طرح الوجود الیهودي داخل المجتمع الزیاني العدید من المسائل الفقهیة خاصة 

المتعلقة بحیاتهم االجتماعیة في اللباس والمسكن والمركوب وفي أداء الطقوس 

أقام الیهود عید العنصرة ویمثل هذا العید األسابیع التي  فقد ،واألعیاد واالحتفاالت2الدینیة

أنزل اهللا تعالى فیها على بني إسرائیل الفرائض المتضمنة الوصایا العشر المنسوبة إلى 

وكذلك األمر ،موسى علیه السالم، واالسم العبري لهذا العید هو عشرتا ویعني االجتماع

بالنسبة إلى موقف الفقهاء من أعیاد النصارى والتي شارك فیها المسلمون كاحتفال دانتیسا 

كان بلوغ الطفل سن السابعة من  كما،3رفي الظهو ام عندما تبدأ أسنان الطفل وهو احتفال یق

عمره مناسبة استدعت االحتفال عند النصارى، فكان األب یقیم ولیمة یدعوا إلیها األهل 

 4واألقارب واألصدقاء إلى داره.

ة وخالصة لما سبق  فإنه یمكنني القول أنه لم یخُل زمن من األزمنة عبر تاریخ الدول

الزیانیة إال وسجل جهودا ودعوات لمحاربة واستئصال العادات االحتفالیة والمعتقدات الفاسدة 

والتي تعود في مجملها إلى عصر ما قبل  ،والطقوس الوثنیة التي ال تمت لإلسالم بأي صلة

اإلسالم، وتجدر اإلشارة إلى الجهود والمواقف األولى لعلماء المذهب المالكي األوائل من 

أمثال اإلمام القرطبي الذي حرم البناء على القبور واتخاذها مساجد، كما ذهب الحافظ ابن 

المالكیة المغاربة في إبطال  استقصاء جهود هر علماء المالكیة بالمغرب إلىعبد البر أش

، واإلمام أبو الولید ابن رشد الذي كان یفتي يحصتالقبور مساجد وقبابا أكثر من أن اتخاذ 

 .586، ص الموطأاإلمام مالك:   - 1
 .32، صكتاب التیسیرالمجیلدي :  -2
 .114، صجوانبإبراهیم القادري بوتشیش:  - 3
 18، ص، دراسات أندلسیةكمال السید - 4
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بوجوب هدم القباب والسقائف المبنیة على القبور والروضات، كما یسجل التاریخ موقف 

وغیرهم، ذام�ا العالمة المكي الناصري الذي تأسف على مظاهر عبادة األولیاء والصالحین 

بعض ما یحدث عند تلك المشاهد والمقامات من ذبح لغیر اهللا ونذر للقبور وتزویق وتجمیل 

 لألضرحة وتبرك بترابها وأثوابها.

 ظاهر االحتفال بالمغرب األوسطلفرنسیة من مرابعا: موقف المدرسة ا

لعزیز بد االحظ البعض من األكادمیین والمؤرخیین على رأسهم األستاذ الباحث ع

مظاهر التطرف وغیاب الموضوعیة في كل ما أنجزه رواد المدرسة التاریخیة الفرنسیة فیاللي 

بالعنصریة في معظم مصنفاتهم حول تاریخ الجزائر في عصورها المختلفة، فوصفها 

وبالد المغرب الكبیر على وجه العموم،  ،تعاد عن الموضوعیة أكثر من غیرهاوالتطرف واالب

باعتمادها على مصادر یونانیة ورومانیة وبیزنطیة وهي عناصر كان بعضها محتال لهذه 

الربوع ومستغال لشعوبها، بحیث نظر مؤرخو هذه العناصر إلى بالد المغرب وأهله نظرة 

األحداث والتطورات تتسم بالكثیر من التشویه والتحامل یریدون بذلك أن یؤثروا على مجرى 

 1عدیدة تتصل بتاریخ بالد المغرب القدیم. اتضو ویغیروها عن طریق خلق نظریات وفر 

یمكن القول أن موقف عبد العزیز فیاللي وغیره من المؤرخین الجزائریین الذین لذا 

یشاطرونه الرأي، جاء انطالقا من اطالعه على ما جاء في كتب القدماء وموقفهم من أهل 

إذ ورد في وصف ألهل المغرب عند المؤرخ بوروكوب بأنهم أناس غیر متحضرین المغرب، 

یجسدون في رأیه كل مظاهر التخلف والهمجیة، وال یوجد منهم من یخشى اهللا وال یحترم 

اإلنسان واإلنسانیة وال من یولي أي اعتبار للمعتقدات الدینیة، ولهذا كما یشیر بوروكوب ال 

، كما وصفهم واألمن معهم وال یمكن اعتبارهم من ساللة البشریمكن أن نحافظ على السلم 

 2بأنهم یحبون بطبعهم الفوضى.

 .11، صالمؤرخون الفرنسیونعبد العزیز فیاللي:  - 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: المغرب، 5ط ،المغرب مجمل تاریخ؛ عبد اهللا العروي : 11نفسه، ص - 2

 .133، 124ص م،1996
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ویرى عبد العزیز فیاللي أن المدرسة التاریخیة الفرنسیة لم تتورع في التحامل على 

بأحكام ظالمة ملیئة بالقرارات الخاطئة التي بنتها  ،المجتمع المغربي في عصوره المختلفة

وتخمینات اختلقتها للتنكر لحضارتهم والتجني على أعالمهم وثقافتهم  على افتراضات

وطبائعهم وتزویر حقائقهم وتزییف أخبارهم، لیس باالعتماد على أمهات المصادر األساسیة 

والسند التاریخي الحقیقي، وٕانما على األفكار الواهیة واالنطباعات المغرضة والتأویالت 

اوالتها االحتفاظ بالمظهر األكادیمي في كتاباتها وتدوینها، الخالیة من الصحة بالرغم من مح

إال أنها كانت تخفي في كثیر من األحیان دوافع كامنة للسیطرة والهیمنة على السكان 

وكان المؤرخون یبحثون عن نقاط الضعف في المجتمع المغربي  ،1المحلیین األصلیین

ها فسعوا إلى تزییف الخبر وتشویه األثر ویتصیدون مواقع الزلل فیه، وٕاذا لم یجدوها اختلقو 

، وانطالقا من هذا 2فاغتیال الحقائق وقتل الفضائل ال تقل جرما عن قتل البشر ووأد الخالئق

الرأي سنحاول تتبع بعض الكتابات والدراسات الفرنسیة ألشكال االحتفال بالمغرب األوسط 

یف نفسر بقاء بعض العادات في العصر الوسیط الزیاني لنتعرف على مواقف أصحابها، وك

 االحتفالیة الوثنیة طیلة العصر الوسیط واستمرارها لما بعده؟

 )AlferdBel(ومن أهم الكتابات نذكر على سبیل المثال ال الحصر كتابات الفرد بل

السحر والدیانة ) EdmondeDoutté( وكتاب إدموند دوتي 3الدین اإلسالمي لدى البربرعن 

عبادة المغارات عن  )RenéBasset( باساتني باإلضافة إلى كتاب ری في إفریقیا الشمالیة

عبادة األولیاء  عن(EdurdMontet)مونتي إدواردكتبه  و تسجیل مافي المغرب والجزائر 

المرابطین والطرق الدینیة اإلسالمیة في جاك كاریت في و المسلمین في إفریقیا الشمالیة، 

في مقابل بعض المؤرخین المغاربة والجزائریین وكیف كانت  ،وغیرهم من المؤرخینالجزائر 

في محاولة  ،مواقفهم من العادات االحتفالیة وكیف تعامل معها مجتمع المغرب اإلسالمي

 .11، صالمؤرخون الفرنسیونعبد العزیز فیاللي:  - 1
وذكر عبد اهللا العروي أن المؤرخ الغربي یلجأ إلى تفسیر ؛ 12 -11، صالمؤرخون الفرنسیونعبد العزیز فیاللي:  - 2

 84-83، صمجمل تاریخأحد على توبیخه، الظواهر بمنطقه الفاسد دون أن یجرء 
3- La Religion Muslman en Berberie: Paris, librairie oriental, poulGenthner, 1938. 
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إثبات كل طرف لصحة نظریته واألكید أن المؤرخ األجنبي حاول إرجاع أصل العادات 

 االحتفالیة لمسلمي المغرب الوسیط إلى أصول تخدم أهدافهم. 

في كالمه عن مكانة المقدس في تاریخ المغرب  (JacquesBerque)یرى جاك بارك

أي نمط آخر من أنماط  اإلسالمي أنه جمع لمدة طویلة الصوري والملموس أكثر وأحسن من

ي إال أنه بحیث وٕان هو لم یشكل سوى وجها من أوجه النظام المغرب ،الممارسة االجتماعیة

ویرى في المقابل نور  ،1، من وجهة نظر المؤرخین االجتماعیینكان وجها فاعال ومفكرا

ته تعبیری الدین الزاهي أن المقدس ینتمي إلى جهة الرمزي وبفضل هذا االنتماء تتهیكل

بالصور والرموز المتجذرة في عمق المتخیل الجمعي لتظهر بألوان متعددة داخل المعرفي 

، بینما عبد الرحیم العطري یرى أن أي مجتمع یعید إنتاج 2والطقوسي والمجالي والسیاسي

وفي ظل هذه  ،معطیاته من خالل المقدس والمدنس والمجال والذات والتقابالت أو األزواج

ل المقدس إلى أهم رهان سیاسي وبالضبط في مجتمعات یلعب المقدس فیها التقابالت یتحو 

وهو ما ینطبق على المجتمع  ،3دورا مهما في استراتیجیات الشرف والعرض والبركة والكرامة

الزیاني لذا نجد أن السالطین الزیانیین عملوا على احترام وتقریب كل من یملك سلطة روحیة 

خاصة في مواسم االحتفاالت  ،تصوفة أو حتى أصحاب الكراماتوقدسیة سواء الفقهاء أو الم

 .لما یضفیه هذا األمر من شرعیة لهم

من هنا بدت لنا عملیات إعادة الترتیب المتتالیة للمقدس هي التي تحي وتحرك  

أكثر من التقلبات السیاسیة ومن القلیل الذي نعرفه عن االقتصاد  ،تاریخ المغرب من الداخل

في حین أن هناك من رأى بأن ممارسات األفراد بما فیها  ،4أو نستحضره من االثنولوجیا

معتبرین أن المقدس هو إحدى مقوالت  ،احتفاالتهم تكون الشعور الجمعي اتجاه المقدس

1 - Ulemas Fondateurs insurges du Maghreb xvii siele, la Biblitheque Arabe Editions 
sindbed, Paris,1982,P245. 

 .7، صالمقدس اإلسالمي -2
 .10: صبركة األولیاء - 3
 .21-20ص الوالیة والمجتمع،ي سالمة: للین -4
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لتي تمنحه خاصته النوعیة وتفرض على المؤمن اإلحساس التي یبنى علیها السلوك الدیني ا

شعورا ممیزا باالحترام یحصن إیمانه ضد روح النقد كما تجعله بمنأى عن الجدل العقیم 

مالحظا أن التاریخ المغربي في قراءته لذاته منح  1بوضعها إیاه خارج نطاق العقل وما ورائه.

 2أولویة ثابتة للدیني.

ة الفرنسیة منها والتي تحسب على التراث الكلونیالي إن الدراسات السوسیولوجیة خاص

سكان المغرب بعد دخول اإلسالم لم  تمحورت حول اإلسالم المغربي وممارساته تفید أن

حافظوا على إیمانهم بمعتقداتهم الوثنیة التي  یعیدوا إنتاج نفس اإلسالم التاریخي، بل إنهم

تدینهم اإلسالمي، وعلیه فإن مظاهر  ورثوها عن سابقیهم والتي انصهرت بدورها مع نمط

االحتفال عندهم سواء الدینیة أو المدنیة كانت مشبعة بهذه المعتقدات الموروثة، ومنه 

 فالتطرق  للعادات االحتفالیة في المغرب الوسیط من منظور الدراسات الكولنیالیة والدراسات

لوجیة التي حكمت هذه الفترة األنجلوساكسونیة، التي انطلقت من التوجهات الفكریة والسوسیو 

 والتي استقلت على مستوى الموضوع والمنهج والمفاهیم.

الذي )EdmondeDouté(إدموند دوتي الباحث ومنه فهذا التوجه نجده حاضرا لدى

األفراد،  سعى لفهم معنى الطقوس المغربیة بما فیها من عادات احتفالیة من خالل سلوكات

الممارسات الطقوسیة واالحتفالیة أنها مجموعة من األفعال المتعلقة ویقول فراس السواح عن 

بأسلوب التعامل مع المعتقد، وأن الطقوس ممارسات فردیة أو جماعیة تترجم ما یشعر به 

المعتقد من إیمان داخلي وال تقتصر وظیفة الطقس في ترجمة األفكار والمعتقدات، وٕانما 

ضا مجموعة من األسباب والوسائل التي تعید خلق تهدف إلى إحیائها واستمرارها فهي أی

واقعة ثقافیة  -ممارسة الفعل االحتفالي في قالب طقوسي –والطقس  3اإلیمان بشكل دوري،

 .36م، ص2010، ترجمة: سمیرو باشا، بیروت: المنظمة العربیة للترجمة، 01، طاإلنسان والمقدسروجي كایوا:  -1
 .21-20ص الوالیة والمجتمع، سالمة: لينیل - 2
 .54و 47م، ص2002، سوریة: دار عالء الدین، 04، ط دین اإلنسانفراس السواح :  - 3
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فباتت  ،تؤشر على رمزیة المجتمع وعلى تاریخ من القیم والمعاییر التي تم التوافق علیها

 1تستعمل بشكل تكراري مضبوط ومنمط اجتماعیا.

اخترت مجموعة من الباحثین الذین توفرت لدي كتاباتهم من أجل خدمة هذا  لقد

 René(باسیهني وری )Alferd Bel(وألفرد بل)Edmonde Doutté(كإدموند دوتي البحث

Basset (وٕادوارد مونتي( EdourdMontet)  ویمكن تصنیفهم إلى ثالثة أصناف من

الثاني بالهواة المدنیون، ثم الثالث یتعلق األول یتعلق بضباط المكاتب األهلیة، و :الباحثین

شتغل علیها إما لعدم أإلیها، ولكن لم  وطبعا هناك دراسات أخرى أشرت .باألكادیمیین

 يالعمل علیها في دراسات ةأمل الوصول إلیها عن يغرب األوسط أو لعجز ارتباطها بالم

 المستقبلیة.

 الفئة األولى  أوال:

 (JacquesBerque)وصفه جاك بیركEdmondeDoutté(:2(إدموند دوتي یأتي في مقدمتهم

العربي أو مؤسس  ألنتروبولوجیا اإلسالم في المغربابالكاتب العظیم، وأول من دشن 

أنثروبولوجیا الدین الكولنیالیة بالمغرب، لكونه اقترح تصورا أنتروبولوجیا كامال للثقافة 

قافة، ویبدو هذا التوجه جلیا في الدراسات المغربیة التقلیدیة وعالقة اإلنسان المغربي بهذه الث

 .27، ص بركة األولیاءعبد الرحیم العطري:  - 1
) بمدینة إیفرو الفرنسیة، درسعلم المتاحف بباریس، و العلوم 1926-1867: ولد (Edmond Douttéإدموند دوتي -2

ذا تاأصبح أس 1898الجزائریة، سنة  في األوراس كإداري مساعد 1892ألحق بالحكومة العامة في ینایر .الطبیعیةثم اآلداب
شغل ألفرد بل مكانه في مدرسة تلمسان بعد مرضه بالُسل،  .یدیرها آنذاك ویلیام مارساي  بمدرسة تلمسان الذي كان لآلداب

منصبین في نفس  1901الجزائریة، شغل سنة  بمهمة إنجاز قائمة المخطوطات العربیة للمساجد 1900-1899ُكلف سنة 
العربیة في مدرسة  المنشورات العربیة للحكومة العامة في الجزائر، والثاني إلقاء دروس العامیة الوقت، األول في مصلحة

المعاصر للجزائر، وعوضت دروسه في اللغة بدروس تاریخ  لشغل كرسي التاریخ 1903اآلداب. وفضله جورج فیر سنة 
مالحظات حول اإلسالم “مقاله 1900نشر سنة  ب السحر والدینوهي ما شكلت كتا -1905الحضارة اإلسالمیة فیسنة 

 (Louis rini )سنة من كتاب لویس رینان 15بمجلة تاریخ األدیانفي عددین متوالیین. جاء المقال بعد ” المغاربي: األولیاء
سعة ، عن سن تناهز التا1926وتوفي في باریس سنة Marabouts et khouans / األولیاء والخوان fالمعنون 
 . والخمسین
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 اإلسالم المغاربي: الزوایا مالحظات حولبالتي تتعلق بظواهر دینیة مباشرة، أحدها المعنون 

 .1909والدین في إفریقیا الشمالیة السحر. ثم الكتاب األهم 1900

 : Notes sur l’islam maghrébin)األولیاء(مالحظات حول اإلسالم المغاربي: 

(lesMarabouts) المنطقة في هذه الدراسة ظاهرة تقدیس األولیاء فی )Doutté(یتناول دوتي1

انتشارها في البیئة المغاربیة المسلمة لدى  ویعرضها متسائال، ومفسرا أسباب المغاربیة

ي القضایا في مقدمة عن مفارقة البساطة والتعقید في الدین اإلسالم العامة،ویعالج هذه

بین اإلنسان  عن الوسیط وتقدیس األولیاء ومفهوم الشرك في اإلسالم، والبحثالتوحیدي، 

ویقول بأن الرسول نفسه لم یسلم من هذه العبادة على الرغم من تحریم  ،2واهللا عبر الوالیة

في المنطقة المغاربیة،  ورصد مظاهر تقدیس األولیاء ،3اإلسالم لها بشكل واضح وصریح

، )Goldziher(فرضیات كولدزهیر تقدیس األولیاء باستحضار ومنح تفسیرات لتجذر ظاهرة

واختالف أشكال وتمظهرات تقدیس األولیاء  وتأصل ظاهرة تقدیس األولیاء لدى األمازیغ،

عبر المناطق واألثر الروحي السیاسي لتواجد الولي في منطقة معینة، وتأثیر كل هذا 

 .المغرب اإلسالمي س االحتفالیة فيالتقدیس على بعض الممارسات والطقو 

تقدیس األولیاء إلى اإلحساس الدیني الذي یدفع العامة  ظاهرة)Doutté(دوتيیرجع 

وقریب  4»انتقام القلب والخیال من التجرید التوحیدي تصور اهللا وتخیله كما یحبون..إنه«إلى

بأن األصل في تقدیس األولیاء بشمال  )Goldziher(ویتفق مع  كولدزیهر من هذا المنوال

یعتبرون  نابع من تقدیس ضمني سابق لدى األمازیغ للسحرة قبل اإلسالم, إذ كانوا أفریقیا

من خالل رأي ،كما تساءل عن جذور التقدیس المغرب 5أصحاب نبوءات وكهنة دین أیضا

جذورها إلى ما قبل یمكن القول بأن اعتباره لتقدیس األولیاء كظاهرة تعود ب) Doutté(دوتي

األدیان، السنة العشرون، الجزء  في مجلة تاریخ» مالحظات حول اإلسالم المغاربي: األولیاء « نشر إدموند دوتي  -1
 م، باللغة الفرنسیة لم أتحصل على ترجمة للمقال إلى اللغة العربیة.1900الرابع، بباریس، منشورات إرنستلورو، سنة

2  - Notes surlislam, p2. 
3- op cit, p3. 
4- Ibid, p11. 
5-Notes surlislam, p11. 
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لدلیل على تبنیه موقف حول العادات االحتفالیة وما سادها من  ،اإلسالم في المغرب الوسیط

ممارسات وطقوس ترجع في غالبیتها إلى الفترة السابقة وهي الذریعة التي تبناها في طرحه 

 حول تفسیر أصل بعض الممارسات االحتفالیة.

 :)dmondDoutté(دوتيادموند

في L’Islam Algérien en l’an 19001-1900 اإلسالم الجزائري في سنةكتاب  

یسعى من خالل هذا الكتاب إلى تقدیم فكرة لمجموع  أنه )Doutté(یقول دوتي توطئة الكتاب

الدین مركب، وغالبا ما ال یعرف بشكل جید، وهو األمر الذي  اإلسالم الجزائري، نظرا ألن

اإلسالم الجزائري، وذلك من خالل تناوله لمواضیع منها مختلف جوانبه في  یرید إبرازه من

 االحتفاالت، واألعیاد الدینیة،والخرافات، والبقایا، المعابد والمباني الدینیة: األولیاء والمساجد،

 . والزوایا وغیرها

 2Magie et Religion du l’Afrique duNordالسحر والدین في إفریقیا الشمالیةكتاب 

یتعلق بنشأة الفكرة السحریة والمقدس والتي قال عنها ابن  موضوع الكتاب

في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیالد أن السحر  )م1406/ ه 808ت(خلدون

والطلسمیات هي علوم بكیفیة استعدادات تقدر النفوس البشریة على التأثیرات في عالم 

وهو األمر الذي اشتملت علیه ، 3العناصر إما بمعین أو غیر معین من األمور السماویة

أو الطقوس المصورة  4إذ ركز على الطقوس السحریة )Doutté(مواضیع كتاب دوتي

الفرنسیة  النسخة باللغة الفرنسیة في الموقع اإللكتروني للمكتبة الوطنیة 1900اإلسالم الجزائري في سنة وجد كتابی -1
 .MAISONNEUVEPGeuthner, S.A Paris, 1909﴿كإلیكا﴾، 

ذا بها في الجزائر، وبدأت ادوتي في المدرسة العلیا لآلداب،التي كان أستفي األصل دروس ألقاها إدموند   هذا الكتاب -2
عن  نشر الكتاب بالجزائر 1909  المحاضرة األولى التي قدم بها الكتاب. وفي سنة ، وهو تاریخ إلقاء1905في دیسمبر 

، قام الناقد ”ي إفریقیا الشمالیةالدین والسحر ف“ مطبعة تیبوغرافي أدولف أوردان، وبعد قرن من تألیف إدموند دوتي لمؤلفه
إلى العربیة سنة  السویسي، بترجمته-األدبي فرید الزاهي،الباحث بالمركز الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمد الخامس

. ولم أتمكن من الحصول على نسخة 2008ترجمة سنة  .. وصدر عن دار مرسم للطبع والنشر بالدار البیضاء2008
 اشرة مع النص األصلي.مترجمة لذا تعاملت مب

 .311: صالمقدمة -3
4 - Magie et Religion , p58. 
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ودور السحرة  1للسحر كذلك على العالقة القائمة بین السحر والعلم والدین والغایات العملیة

 3واألعیاد الموسمیة 2والكهنة والعرافون، وأنواع العرافة (االستقرائیة والحدسیة)، الكرنفال

أن سكان الشمال اإلفریقي  )Doutté(یرى دوتي ،4وطقوس الطبیعة وغیرها من المواضیع

اضطروا مع مجيء اإلسالم إلى التحایل من أجل المحافظة على معتقداتهم األصلیة، وذلك 

بتكییف هذه المعتقدات الوثنیة مع مقتضیات الدین الجدید عن طریق مزجها بطقوس 

دینیة إسالمیة، ذلك أن اإلسالم وبالرغم من قدرته الكبیرة على التأثیر لم یكن  وممارسات

خاصة أن  ،5بوسعه القضاء كلیا على جمیع الطقوس الوثنیة القدیمة، وبالتالي تمت أسلمتها

الطبیعة كانت مثار خوف في ظل سیطرة التفكیر المیتافیزیقي ما جعل اإلنسان یبدع 

القناع والرقص والموسیقى، وبسبب تكراریة الوقائع فإن االحتفال احتفاالت متعددة مستعمال 

 6بات مكتسبا لملمح الطقس وأساسیاته.

یدرسها،  كما أنه یقر بعدم مالءمة النظریة الطوطمیة لتفسیر الحضارة اإلسالمیة التي

والتي یعتبرها أكثر تطورا من حضارات أخرى طبقت علیها تلك النظریة، ویتطرق بعد ذلك 

الفرضیة التي سادت في وقته لدراسة الدیانة اإلسالمیة وهي النظریة التطوریة وفرضیة  إلى

والذي یرى مثال  ،)Edward westermark( إدوار فیستر مارك البقایا الوثنیة التي طرحها

بأن عاشوراء مهرجان وثني تمت أسلمته بأن تحول توقیته من نهایة السنة الفالحیة لیدرج 

1- Magie et Religion , p307. 
أرجع دوتي  ظاهرة الكرنفال إلى وقت طویل قبل مجيء اإلسالم لبالد المغرب، وتحدث عن الكرنفال في ورقلة وكذا  -2

في الشمال اإلفریقي إذا قال عن االحتفال بعاشوراء مثال : حسب رأیه تأتي في الیوم العاشر من محرم في أول سنة هجریة 
لذي تضرب فیه األرض أي الیوم الذي نشأت فیه األرض وفي السماء یرتدوا هذه الفترة سماها عید الفول وقال هو الیوم ا

أقنعة الحیوانات كالجمل واألسد والنعامة، كما علق على أنواع اللباس في هذا الكرنفال (القندورة الطویلة، الشاشیة الحمراء)، 
هي المظاهر االحتفالیة التي أرجعها وأشار إلى بعض الطقوس كالمشيء حافیي األقدام، واألعین المثبتة على األرض، و 

 .Op.cit, p497, 498حسب رأیه إلى تقمصهم لألساطیر القدیمة. 
بأن االحتفال «وصف دوتي األعیاد الموسمیة كیلة عاشوراء والتي وصف االحتفال بها بالفنطازیة الشعبیة وقال:  -3

 .Op.cit, p499»بعاشوراء لیس لیلة واحدة بل یمتد جمیع لیالي الشهر
 .Ibid, p500, 541ومن هذه المواضیع االحتفال في األغواط، میزاب، توقرت، بسكرة.  - 4

5 - Ibid , p15. 
 .147، صبركة األولیاءعبد الرحیم العطري:  -6
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الهجري، ویؤكد على أنها طقس شمال إفریقي ال ینتمي إلى اإلسالم وال إلى ضمن التقویم 

 1الوثنیة العربیة بل كان سائدا عند البرابرة القدماء قبل مجيء اإلسالم.

إذا كانت الطقوس الطبیعیة والزراعیة قد فقدت الشيء الكثیر من أشكالها األصلیة 

استمرارها في الوجود، بید أنه لم یكن  بفعل عملیة األسلمة فإنها لم تنقرض وحافظت على

 2من المتیسر رصدها والكشف عنها دن خبرة وحنكة اإلثنوغرافیین والسوسیولوجیین.

) وجود البقایا الوثنیة في االحتفاالت إلى قدرة الطقوس بشكل Douttéویرجع دوتي (

تحولت عام على االستمراریة، فمعظم هذه الطقوس كانت في األصل ذات مغزى دیني ثم 

إلى مجرد طقوس سحریة، فعندما یتغیر المعتقد یستمر الطقس في الوجود ویبقى كما تبقى 

تلك الصدفات األحفوریة للرخویات الغابرة، التي تساعدنا على تحدید الفترات الجیولوجیة، 

 3فاستمراریة الطقس إذا هي سبب وجود هذه البقایا المتناثرة هنا وهناك.

قد تجاوز  )EdmondeDoutté(القول بأن إدموند دوتيمن خالل ما سبق یمكن 

أنثروبولوجیا كامال للثقافة المغربیة التقلیدیة  المجال الخاص بالظواهر الدینیة، لیقترح تصورا

هذا المنهج حتمه  ،وقد اصطبغت أعماله بمنهج تأویلي،بهذه الثقافة وعالقة اإلنسان المغربي

بشكل جلي منهج  مدرسة الفرنسیة،ولذلك یحضرالتواصل النظري الذي یقیمه دوتي مع ال

 عنده. المقارنة

تبنى منهج أنتروبولوجي  )EdmondeDouté(في األخیر أقول بأن إدموند دوتي

ع البحث عن معنى الطقوس للظواهر المدروسة، م تأویلي، یعتمد على الوصف الجزئي

من  المالحظة ، حیث سعى هذا الباحث إلصباغ المعنى على مختلف الطقوسالمدروسة

المنهج مكنه من دراسة مظاهر تقدیس األولیاء في المنطقة  هذا، جعلها قابلة للفهم أجل

1 - .Magie et Religion, p543, 544 :دراسة سوسیولوجیة للتدین  –الدین والمجتمع عبد الغني مندیب
 .23م، ص2010إفریقیا الشرق: المغرب، ، 2، ط -بالمغرب

2  -  Magie et Religion, p15. 
3- Ibid, p602. 
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ها، وربط عالقة ظاهرة زیارة األولیاء في االحتفاالت الدینیة ر ذتفسیرات لتج المغاربیة،ومنح

 1.بالبعد الوثني لتقدیس األشخاص

 ثانیا: الفئة الثانیة 

 Edouard Montet(:2( إدوارد مونتي

یرى بعض المؤرخون أن المظاهر والعادات االحتفالیة تعود إلى أصول رومانیة نافین 

المغرب اإلسالمي ومن بین هؤالء نجد  كل تجذر للمقومات اإلسالمیة في ثقافة شعوب

المقدسات اإلسالمیة  الذي أورد في كتابه )EdouardMontet( السوسیولوجي إدوارد مونتي

ال یعرفون القرآن، ویأكلون لحم  أن مجموعة من القبائل البربریة3في الشمال اإلفریقي

الخنزیر، وال یمارسون طقوس الختان، بحیث أنهم غیر منسجمین مع المسلمین على مستوى 

 سلوكاتهم.

 : (Alfred Bel) لألفرد ب

 الباحث ألفرد بل في كتابه الدیننفس السیاق، نجد األسئلة التي ینطلق منها  وفي

التساؤالت  اإلسالمي في بالد البربر كانت محكومة بفرضیة أسلمة بالد األمازیغ، حیث طرح

 أصبح إسالم الرسول والخلفاء بعد ثالثة عشر قرنا من التطور؟ وهل لحقه كیف : التالیة

التي كان یمارسها  ینیةتحول بهذه البالد؟ وما الذي تبقى حالیا من المعتقدات السحریة والد

من الربط  األمازیغ قبل اإلسالم ؟ مضیفا أن اإلسالم المغربي المرتكز على األولیاء هو نوع

المغرب عوضوا البقایا اإللهیة  بین المعتقدات القدیمة والمعتقدات اإلسالمیة، معتبرا أن أولیاء

، موضحا العقائد اإلسالمیةأكثر من  القدیمة ألنهم ظلوا مرتبطین بأرضهم وبآلهتهم المحلیة

1-Magie et Religion, p597, 605.  
لمتكن أعمال  تمیزت أعماله بغلبة الطابع الالهوتي، عمل أستاذا للثیولوجیا بكلیة الالهوت بجامعة جونیف، حیث - 2

مشروع بحثي حول اإلسالم، ما جعله یخصص أبحاث  الكولونیالیة، لكنه كان یحملمونتي األكادیمیة مرتبطة بالمصالح 
 .33، صالدین والمجتمعشمــــــــــــــال إفریقیا خصوصــــا المغرب.عبد الغني مندیب:  عدة حول اإلسالم في

3- Le culte des saints Musulmanes dans L’Afrique de Nord- et plus spécialement au 
Maroc.Librairie Georg et Cie Genève, 1909.    
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السبب الرئیسي وراء دراسته المتعلقة بمعرفة النظام المجتمعي والدیني والعقدي للدول 

 1الخاضعة لفرنسا لمعرفة عقلیتهم التي وصفها بأنها عقلیة دینیة بالدرجة األولى.

 اعتمد على المنهج التاریخي الذي یدمج األدوات (AlfredBel)یمكن القول أن ألفرد بل

 السوسیولوجیة المتعلقة بالمقابلة والمالحظة الشخصیة والروایة الشفویة،من أجل معرفة طریقة

هي القوة القادرة على صنع الولي في  البركةتشكل الولي، وعالقته بالبركة ووظائفها مبرزا أن 

یسي المتحكم في شكل الطقس االحتفالي سواء الدیني مخیلة األفراد، وبالتالي هي العامل الرئ

 أو المدني.

 :)Renné Basset(هنري باسیه

تبنى المنهج التاریخي االثنوغرافي حیث اعتمد على الوثیقة في تأریخه لألحداث 

والمالحظة المیدانیة في المجال االثنوغرافي، إذ یعتبر كتابه عبادة الكهوف في المغرب من 

تمارس داخل هذه الكهوف، ر  حیث أبرز مختلف الطقوس والمظاهر التيأشهر كتاباته، 

وتوثیقه للممارسات المتداولة داخلها، مرجعا  هذه األخیرة وذلك من خالل زیاراته المیدانیة إلى

بعدها التاریخي في محاولة منه صبغها بالطابع القدیم السابق لظهور اإلسالم  إلىإیاها 

وس االحتفالیة الممارسة بها تعود في أصلها إلى ممارسات بالمنطقة معتبرا أن كل الطق

وركز في كتابه هذا على منطقة المغرب األقصى ولم أجد فیه وعادات احتفالیة سابقة، 

، لذا العمل الذي إشتغلت علیه هو مقاله حول التدین عند 2إشارات إلى مناطق من الجزائر

لجذور المعقدة للشعوب التي تسمى بربر والتي البربر والذي أورد فیه أنه أیا كان الرأي حول ا

تحتل شمال إفریقیا من البحر المتوسط إلى السودان واألطلسي إلى غایة حدود مصر، فإن 

البحث في معتقداتهم یرجعها إلى دینهم القدیم حسب رأیه، لكنه لم ینف وجود صعوبات  

صد هنا الدین الوثني ونجده بسبب عدم قابلیتهم للذوبان مع غیرهم بسبب اللغة والدین، ویق

1 - La religion Musulmane en Berberie, p09. 
ال جدال في أن الشمال اإلفریقي كانت له عادات وطقوس متشابهة إن لم نقل نفسها وهو ما یعني أن عادات المغرب  - 2

 األقصى لم تختلف عنها في الجزائر.
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في طرحه هذا یحتج برأي هیرودوت والذي أرجع دین المغاربة إلى  الفینقیین والرومان الذین 

 1استقروا منذ القدم.

كما یقول بأن الكتابات الالتینیة في إفریقیا سجلت عبادة المغاربة للجبال والصخور 

المغاربة في وجود جني الجبال وأعطى مثاال ألنها توفر لهم الحمایة ضد الریاح، لذا اعتقد 

، كما عبدوا باالضافة إلى الجبال 2على ذلك وهو عبادة حجر قاید بین تیارت وغلیزان

كما أكد ، 3الكهوف واألنهار والنجوم والشمس والتي أخذوها عن النومدیین وقدماء المصریین

 .4ي شمال إفریقیاعلى أن المسیحیة بما حوته من طقوس وعادات بقیت لزمن طویل ف

أعمال المستشرقین قد اصطبغت بمنهج تأویلي واضح، في محاولة منه نستنتج أن و 

منهم إلثبات كیفیة أسلمة كل الطقوس التي تطرقوا إلیها بالدراسة من خالل تركیزهم على 

المنهج الذي تبنته المدرسة  والبقایا الوثنیة التي لم تتعرض لعملیة األسلمة كما سموها وه

تلف الطقوس واالحتفاالت فرنسیة،خصوصا أنه یسعى إلى إصباغ المعنى على مخال

 . المدروسة

من خالل طرح أفكار وأراء بعض المؤرخین الفرنسیین حول الممارسات الطقوسیة 

والعادات االحتفالیة بالمغرب اإلسالمي فإن الموقف المتبنى ال یختلف كثیرا عن موقف 

ن لم یحجموا عن ذكر ن الفرنسییهذه الكتابات كون  المؤرخ لي حولالمؤرخ عبد العزیز فیال

المبالغات والمغالطات واألخطاء والتناقضات المعتمدة في تاریخهم للفترة القدیمة، كما لم تخل 

كتاباتهم من االنحراف والتلفیق والتعصب العرقي والدیني واالیدیولوجي خدمة للهیمنة 

 5تقرار واألمن.والسلطة، وهي مسائل ال تدعو إلى االس

1- Recherchessur la Religion: P1, 2, 3. 
2 - ipid : p6. 
3-ipid : p11. 
4 - ipid : p38. 

 .12، ص المؤرخون الفرنسیونعبد العزیز فیاللي:  -5
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باإلضافة إلى األحكام المسبقة والنعوت السلبیة للحیاة االجتماعیة والدینیة والعقدیة 

وضرب الوسائل الوجدانیة والروحیة والهویة والتاریخ واالنتماء الجغرافي والحضاري للشعوب 

مبالغ المستعمرة، كانت من أهم العوامل المتحكمة في الكتابات الكولنیالیة، وهي نظریات 

فیها تدل داللة واضحة على أن مؤرخي هذه المدرسة ابتعدوا عن المنهج العلمي السلیم في 

عالج القضایا التاریخیة واالجتماعیة والمواضیع الحضاریة، باعتمادها على زرع الشكوك في 

مقومات الشخصیة المغربیة ومكوناتها، وفي أصولهم وطبائعهم وقامت بتغذیة النعرة القبلیة 

طائفیة وٕاذكاء نارها حتى تسود وتتمكن من تهجین األهالي ومسخهم وتغریبهم، لیسهل لها وال

 بذلك القیادة والسیطرة علیهم وعلى مقدراتهم الوطنیة.

من خالل معالجة عنصر العادات االحتفالیة بین الضمور والتفاعل وما حواه من 

بشقیها الدیني والمدني  جزئیات تعلقت في معظمها حول هویة هذه العادات االحتفالیة

العسكري، تبین لي أن الحضور الهاللي في حواضر الدولة الزیانیة حمل معه خصوصیات 

اعتبرت إضافة لما كان موجودا، أما عن كیفیة التفاعل مع االحتفاالت السابقة الذكر فإن 

ق االختالف في إحیائها بین الخاصة والعامة كان واضحا جدا من خالل مستویات اإلنفا

واألبهة، وٕان تشابه في مراحل هذه األخیرة، وقد وقف فقهاء الدولة من بعض العادات 

-االحتفالیة التي ال تمت بصلة ال للدین اإلسالمي وال للخصوصیة المغربیة موقف (منكر

م) لبعضها كما أجازوا بعضها اآلخر، أما عن موقف المؤرخین الفرنسیین من -مكرِّه محرِّ

الیة فقد أجمعت هذه الدراسات على إرجاع الموروث الثقافي المغاربي بعض العادات االحتف

بما فیه من عادات احتفالیة ككل إلى جذور وثنیة قدیمة في محاولة لطمس الهویة األمازیغیة 

 العربیة اإلسالمیة.



 

 الفصل الرابع
العالقات القائمة بین االحتفاالت كطقوس وممارسات 

 وبین حقیقتھا المفترضة

 
 والبادیةالمدینة  بین والمجال  االحتفالأوال: 

 ثانیا: بقایا الحضور الوثني داخل الممارسات االحتفالیة
 التداخل بین الدین والسحر داخل الطقوس االحتفالیةثالثا: 

 رابعا: الزوایا واألضرحة كأماكن لالحتفال وإقامة األعیاد 
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 المدینة والبادیةبین أوال: االحتفال والمجال 

أطمح من خالل هذه الورقات البحث في مظاهر الخصوصیة االحتفالیة ضمن 

المجال الحضري بما یحویه من فئات مختلفة وٕامكانیات كبیرة مجالین المدینة والبادیة، بدءا ب

اتساع عمران الدولة والتفنن فیه إذ له عالقة بمدي لالحتفال عكس البادیة، بسبب 

وتكون فائدتها من أعظم فوائد األعمال في المدینة مثل معلم  ،الذي یعیشه أفرادها1الترف

ساع العمران بالمدن والحواضر عالقة وطیدة فالت ،2الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقیع

فمجتمع وبالتالي اتصافها بعادات معینة عكس البادیة، ومنه ،بإقامة االحتفاالت والتفنن فیها

مدینة تلمسان وباقي حواضر المغرب األوسط یتألف من السكان األصلیین وهم األمازیغ 

دمین إلیها بعد كل فتح من وممن نزل بها من العرب الفاتحین، ومن استقر بها من القا

كما لم یخل المغرب األوسط  ،3الفتوحات التي قامت بها الدول التي توالت على هذا القطر

من األقلیات الدینیة غیر اإلسالمیة في العصر الوسیط، وكانوا یعیشون مع المسلمین في 

طقوسهم الدینیة في الكنائس والمعابد والبیع، وهي  ،دار اإلسالم في أمن وأمان ویؤدون

حقوق التزم بها المسلمون ما دامت هذه األقلیات أو كما یسمونهم أهل الذمة یدفعون 

 4الجزیة.

 :المؤثر الیهودي ) أ

األندلسیة نحو بالد  هجرةمن العصر الوسیط ارتفاع وتیرة العرفت القرون األخیرة 

 هـ478وسقوط العدید من القواعد اإلسالمیة، أي منذ سنة المغرب مع بدایة حروب االسترداد 

بتلمسان، وقد ازداد عدد أفرادها في العهد هم استقر عدد كبیر منتاریخ سقوط طلیطلة، و 

َفُه هي الحالة التي تصل إلیها كل مجموعة بشریة توفر لها ما یزید على حاجتها العادیة وال یحصل هذا  -1 التََّرُف والرَّ
 .278، ص النظریات االقتصادیةالزائد إال بتوفر شرطین هما االستقرار التام والتعاون . عبد المجید مزیان ، 

 .64، صالنظریات االقتصادیةید مزیان : ؛ وعبد المج 255: ص المقدمة ابن خلدون،   -2
 .39،صجوانب من الحیاةمحمود بوعیاد:  -3
 .53دراسات،صاألقلیة المسیحیة،  عبد العزیز فیاللي:  - 4
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الالجئین الفارین من االضطهاد المسیحي باألندلس وباقي  1الزیاني بنزوح الیهود

قیام الدولة الزیانیة ولكن المالحظ أن فالیهود كانوا موجودون في المغرب األوسط قبل 2أوربا

نتیجة االضطهاد المسیحي  ،3عددهم تزاید مع هجرة األندلسیین من غرناطة

، ولقد كان لتواجد الیهود بالدولة الزیانیة بالغ األثر في حیاتها االجتماعیة م1391/هـ793سنة

ة المتعلقة باألعیاد والدینیة، وذلك من خالل تأثیرهم على بعض العادات والتقالید فیها خاص

والتي لها عالقة مباشرة مع المجتمع الزیاني، وتعامل الزیانیون مع الیهود وفق  ،واالحتفاالت

 .معاییر فقهیة حددت طبیعة هذه العالقات

خاصة وأن الیهود كانوا یعیشون بأطراف تلمسان في حي خاص بهم وهو حي 

، مما یعني أن عدد السكان 4حسب روایة الوزان الیهود، ویضم الحي أكثر من خمسمائة دار

ن أل ،أن هناك تواصل اجتماعي بینهم وهو ما یضمن لنا ،الیهود بتلمسان عدد ال بأس به

الیهود كانوا متجاورین مع المسلمین وبالتالي حدث بینهم احتكاك على مستوى االحتفاالت 

األمر  ویدعوه لحضور احتفاالته  هوديفكثیرا ما كان الزیاني یكرم جاره الی ،خاصة المدنیة

حدثت عملیة التأثیر والتأثر في بعض ومنه  الذي ساعد كثیرا في التالقح الفكري والثقافي،

 المظاهر االحتفالیة.

م حیث استمر 15و  14تتكون الجالیة الیهودیة في الدولة الزیانیة  فترة المطاردات المسیحیة اإلسبانیة للیهود في القرن  -1
 المدن الزیانیة  وأیضا على بعض یهود بني الدرید الهاللین الذین قدموا إلى الجنوب التونسي، أثناء الهجرةتدفقهم على 

إلى  ام، المیغور ومعناه بالعبریة المطارد هي فئة الیهود الذین لجأو 10الهاللیة الكبیرة من المشرق إلى المغرب خالل القرن 
م وعرفوا أیضا بالكبوسین نسبة إلى الكبوسة 1608م و1462ساقط في سنواتالجزائر عندما بدأت دویالت األندلس في الت

األهالي وٕامكانیاتهم العددیة  الحمراء التي كانوا یضعونها على رؤوسهم و بفضل تكوینهم الدیني المتفوق على الیهود
الیهود یة الیهودیة. مسعود كواتي : الثقافیة العلمیة النابعة من البیئة أألندلسیة استحوذوا على المراكز الدینامیكیة للجالو 

 وما بعدها. 15م،ص2009، الجزائر: دار هومة،2،طفیالمغرب اإلسالمي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدین
 .39،صجوانب من الحیاةمحمود بوعیاد:  -2
 .86، صخطرة الطیفابن الخطیب:  -3
؛ ومحمد 1/123، تلمسان وعبد العزیز فیاللي:؛  39، صجوانب من الحیاة؛ ومحمود بوعیاد: 2/20، وصف إفریقیا-4

 .332، صباقة السوسانشاوش: 
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وتجدر اإلشارة إلى أن الیهود آثروا الحفاظ على عاداتهم وتقالیدهم االجتماعیة 

وهو  ،لسابقة لإلسالم ببلدان المغربإبان وجودهم في كنف الحضارات ا وممارساتهم الدینیة

والتنكیل من قبل الرومان، لكن هذا الوضع تغیر بعد الفتح  ما جعلهم عرضة للمطاردة

تسامحًا من المسلمین لذا أقاموا المعابد لممارسة  إذ وجد الیهود ،اإلسالمي لشمال إفریقیا

ویزودنا الونشریسي  ة،الدینیة كما أقاموا احتفاالتهم بطرقهم الخاص عباداتهم وشعائرهم

بمعلومات تتعلق بعید للیهود یسمونه عید الفطر، وجرت عادتهم فیه على صنع أرغفة الخبز 

لكن بالرغم من هذا فقد سجل  ،1وٕاهدائها لجیرانهم المسلمین على سبیل المودة وحسن الجوار

كانت متأثرة بالحركة للیهود في المغرب األوسط الزیاني  لنا التاریخ أن الحركة الثقافیة الدینیة

 وذلك راجع ألن الیهود وجدوا في الدین اإلسالمي متنفسًا وراحة وقد أنعكس ذلك ،الثقافیة

إیجابیًا على تزاید أعدادهم وتحسن أوضاعهم في جمیع المجاالت، وقد كان التعامل معهم 

زیانیین على أساس أنهم أهل الذمة ولذا كان لهم بعاصمة ال من قبل الدولة الزیانیة یتم

الطهارة والغسیل قبل  وهو الذي تتم فیه عملیة ،المعابد، والحمام الخاص بالطقوس الدینیة

 2الصالة لعامة الیهود وللفتاة قبل یوم زفافها. 

 هم وترددهم على زیارة قبور موتاهمحاخاماتو  همأحبار بتقدیس كما اشتهر الیهود 

ة،وهو ما سجلناه عند الزیانیین بزیارتهم األعیاد الدینی حاّجین إلیهم مقدمین القرابین في

بها  للمقابر واألضرحة في المناسبات واألعیاد الدینیة، ومن الممارسات الدینیة التي یقوم

والعرافة على الرغم من أنها  ممارسة السحر والكهانة ،عمومًا وحیثما كانوا رجال الدین الیهود

كتبون التعاویذ والرقى والتمائم للحمایة ولطرد ی محرمة في التوراة، كما كان رجال الدین الیهود

الیهود على عزف الموسیقى كجزء من الطقوس التعبدیة بما فیها  ودرج ،األرواح الشریرة

 3الصالة.

 .111/ 11: المعیار-1
 وما بعدها. 30، صاإلسالميالیهود في المغرب مسعود كواتي:  - 2
 وما بعدها. 30، صنفسه-3
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توراتى یعني أمیر أو قائد وهو الزعیم  وكان هناك ما یعرف "بالناجد" وهو لفظ

ویقود الطقوس والشعائر ویقوم بإجراءات  ،السلطات الروحي للطائفة والناطق باسمها لدى

ویمكن القول أنه یقابل قاضي األنكحة عند  ،1والطالق األحوال الشخصیة مثل الزواج

 الزیانیین. 

واالندماج  وعلى صعید الحیاة االجتماعیة فقد كانت مصلحة الیهود تقتضي التواصل

ولتحقیق أوضاع اجتماعیة  مع المسلمین عرب وبربر، كما ذكرنا آنفًا  إلیجاد فرص عمل

وأمورهم االجتماعیة،  االحتفالیة عاداتهم الئقة وقد ظهر أثر التقالید اإلسالمیة في بعض

الحتفاظ ببعض الخصوصیة التي تمیزهم،  فكان هناك تشابه في األزیاء والمظهر العام معا

الرأس،  وسط النساء في اللباس الفضفاض وخمار وقد ظهر األثر اإلسالمي العربي جلیاً 

الیهودیة زینة لها كالمرأة الزیانیة، كما كان هناك تعدد  وحتى الحناء فقد اتخذتها المرأة

الیهودیة تبیح التعدد إّال أنه مرفوض عرفًا، كما كانت  الزوجات في بعض المدن، والدیانة

 ركونكثیرًا احتفاالت المسلمین في مراسیمها وطقوسها، كما كانوا یشا احتفاالت الزواج تشبه

االجتماعي  المسلمین في مناسباتهم االجتماعیة، وقد حرص الیهود على التقید بالسلوك

 .2نجحوا في ذلك اإلسالمي حتى یجدوا االحترام من الطرف اآلخر ویحظوا بثقتهم وقد

 المؤثر المسیحي:ب) 

 تفید معظم المصادر التاریخیة في الفترة موضوع البحث، عن تواجد الكثیر من

بمدینة تلمسان خالل العهد الزیاني، وعن إقامتهم للشعائر الدینیة  المسیحیین النصارى

المسیحیة، التي تتطلب ضرورة حضور رجال الدین الممثلین للكنیسة الرومانیة، ألن التجار 

 3یتمتعون بمعاهدة تضمن لهم حریة بناء الكنائس الصغیرة في الفنادق التي یقیمون فیها

عین للدراسات  :،القاهرة1،ط)م1070 -642-هـ  462-22(الیهود في المغرب العربىعبد الرحمن بشیر،   -1
 .129م، ص 2001 ،اإلنسانیة واالجتماعیةوالبحوث 

، لطباعة والترجمة والنشر والتوزیعشركة دار األمة ل :، الجزائریهود الجزائر هؤالء المجهولونفوزي سعد اهللا،  -2
 .134م، ص 1995

 .1/192، تلمسان عبد العزیز فیاللي: -3
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جدد بعض النصارى كنیسة، في فندقهم وعال علیها شيء « جاء في المعیار:ویؤكد ذلك ما 

یشبه الصومعة، فطلبوا بذلك، فأتوا بكتاب العهد، فوجدوا فیه أنه ال یحال بینهم وبین أن یبنوا 

وعلیه  2وكانوا یقیمون في القیصریة المخصصة لهم بالعاصمة الزیانیة،1»بیتا، لمتعبداتهم

نب حریة عبادتهم كانوا أحرارا في إقامة احتفاالتهم وفق عاداتهم كان المسیحیون إلى جا

 . وطقوسهم وتقالیدهم

عبد العزیز فیاللي لم یذكر مصدره إال أنه أكد أن عاصمة الزیانیین تلمسان كان  

فضال عن األسرى  ،سمة من الجالیة المسیحیة المتوسطیةن  أربعة آالفیقطنها ما یزید عن 

یزید عددها  ،الذین كانوا یعدون باآلالف، وكانت الدولة الزیانیة توظف فرقا عسكریة مسیحیة

تحت قیادة األب دیفیالجو خالل  )،وأراغونیین قطالونیین(جندي  ألفینفي بعض األحیان عن 

ن ) ومن الروم ما یزید عم1235/1281/هـ687-633)أي في عهد یغمراسن (م1266/هـ665(

وهو ما یؤكد بأن قاطني الدولة الزیانیة من النصارى المسیحیین لیس بالقلیل  ،3فارس 500

وبالتالي استقرارهم نتج عنه تفاعل وعالقات مع المجتمع الزیاني وهنا حدث نوع من التبادل 

 الثقافي والحضاري والذي مس بدوره طرق االحتفاالت الدینیة والمدنیة.

لمسیحیین في الدولة الزیانیة كانوا یسكنون حیا منفصال أضف إلى ذلك أن الجنود ا

  ،وكانوا مرفقین بزوجاتهم وأوالدهم ،بعید عن المسلمین یعرف بربض النصارى ،خاصا بهم

وكانت نسائهم تحضرن الحفالت العائلیة التي ینظمها العاهل الزیاني في المشور رفقة 

كم إقامتهن الطویلة في تلمسان تأثرن وكن یرتدین فیه الزي اإلسالمي، ألنه بح ،أزواجهن

كما كان  4وربما یكون ذلك بتوجیهات من البالط الزیاني، ،بالعادات المحلیة وخاصة اللباس

 .2/184، المعیارالونشریسي :  - 1
 .40،صجوانب من الحیاةمحمود بوعیاد:  -2
 .54،صاألقلیة المسیحیةعبد العزیز فیاللي:  - 3
 .65ص، نفسه- 4
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الزیانیون یشاركون النصارى في احتفاالتهم الخاصة بهم مثل عید المسیح وكذلك العید الذي 

 1یسمى بدانتیسا وهو االحتفال بظهور أسنان الطفل.

العنصرة أو المهرجان (عید میالد یحي علیه السالم) وكذلك فقد كان أهل وعید 

المغرب من المسلمین یشاركون النصارى في االحتفال بالنیروز(عید الربیع) ویجعلونه كأحد 

األعیاد، ویتهادون بینهم صنوف األطعمة وأنواع التحف، ویترك الرجال والنساء أعمالهم 

 2عدونه رأس السنة.صبیحتها تعظیما لهذا الیوم وی

من نماذج التالقح الثقافي في احتفاالت المغاربة مع المسیحین أنه في عید العنصرة 

السابق الذكر، فإن المغاربة اعتادوا فیه على إجراء مسابقات أو مباریات في سباق الخیل 

كرنب وتقوم النسوة في المقابل بتزیین بیوتهن وٕاخراج الثیاب للندى في اللیل ووضع ورق اال

والخضرة في ثیابهن، كما كن یحرصن على االغتسال في هذا الیوم، أما في عید النیروز 

، وهو ما بینت 3الزیافاتفكانوا یقومون ببیع اللعب المصنوعة على شكل صور وتسمى 

 موقف الفقهاء اتجاهه بالرفض لشراء المسلمین لمثل هذه اللعب أو اللعب بها وال حتى بیعها.

 ج/ المؤثر األندلسي: 

كان اتصال حضارة األندلس بالدولة الزیانیة أهم عامل لتنشیط الحركة الثقافیة والفنیة 

فأواخر الدولة الزیانیة عرفت ازدهارا كبیرا نتیجة الهجرة األندلسیة إلى مدنها بالمغرب 

الزیانیة كما كان له تأثیر واضح في الدولة األوسط، وكما سبق الذكر فإن العنصر األندلسي 

ازدیاد هجرة المسلمین من األندلس مع  ال سیما 4باقي حواضر المغربهو الحال في 

 .67،ص األقلیة المسیحیة؛عبد العزیز فیاللي: 1/102، وصف إفریقیاالوزان:  - 1
 .6/71، المعیار :الونشریسي -2
 .293، 154، 151، 150، 11/92 ،نفسه - 3

إلى تلمسان وأهل مالقة إلى بادس وأهل الجزیرة الخضراء إلى طنجة وخرج ما بقي من أهل غرناطة أهل المریة خرجوا   -4
تسلیم غرناطة  -في أخبار ملوك بني نصر نبذة العصرومازونة ونفطة. مؤلف مجهول :  إلى بجایة ووهران وبرشك زوالة

 .48ص، م،2002مصر: مكتبة الثقافة الدینیة،  –، تح: الفرید البستاني، بورسعید 02طونزوح األندلسیین إلى المغرب، 
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، هذا التزاید راجع عملیا لما كان یعانیه 1الشمالیة األندلسیة معظم القواعدط و وخاصة بعد سق

بید النصارى منذ منتصف القرن  سكان شبه الجزیرة من اضطهاد وقتل ومصادرة لألموال

فلما تكالب الطاغیة :«)م1406/ هـ808ت(وفي هذا الصدد قال ابن خلدون، 2للهجرة الثامن

أجاز األعالم  ،على العدوة والتهم ثغورها واكتسح بسائطها وأسف إلى قواعدها وأمصارها

على امتزاج األندلسیین 4وقد أطلق لقب الحضر 3»وأهل البیوت إلى أرض المغربین وٕافریقیة

ظهر منهم جیل من العلماء واألدباء والفنانین والفالحین والصناع مع التلمسانیین الذین 

والتجار الذین نقلوا معهم أفكارهم وأسالیبهم ویتجلى هذا أكثر في الحیاة الدینیة واالجتماعیة، 

واستوطن األندلسیون تلمسان والساحل الوهراني على ساحل البحر مقابل مدینة مرسیة في بر 

وهذا یؤكد على العنایة  )م1281-1235/هـ687-633(یغمراسنفي عهد السلطان  األندلس

الكاملة بهم وٕاكرامهم وتبیین حقهم في السكن والتملك لألراضي الزراعیة المناسبة لنشاطهم 

 5في أرضهم المفقودة باألندلس.

یبدو أن العاطفة عما فقدوه في وطنهم، و  األمان بتعویضهمحتى یشعرون باألمن و 

واإلنسانیة كان لها أثر كبیر في إصدار ذلك الظهیر، الذي یتطرق إلى وضع  ةالدینیة واألخو 

هؤالء األندلسیین والتماس المكان المناسب لهم، لإلقامة ومطالبة الجمیع، وحثهم على تنفیذ 

األوامر الصادرة في هذا الشأن ویتكئ هذا الظهیر على ما لحق باألندلسیین من مصائب في 

م ومعها بلنسیة ومرسیة وكذلك شاطبة التي استسلمت 1238هـ/636سنة من هذه المدن نذكر قرطبة التي سقطت -1
 وما بعدها. 4/460، نفح الطیبموغیرها.إبن الخطیب: 1247هـ/645للمسیحیین في 

المغرب بالتحركات الضخمة التي جعلت آهل األندلس ینزلون بعض یصف عبد المجید مزیان هجرة األندلسیین لبالد  -2
ن تلمسان ویرجع السبب إلي أن حضارتهم أرقى من المدن التي حلوا بها أذلك ش ،القرى ویصیرونها مدنا ذات حضارة راقیة

،  تلمسان دان :؛ وبسام كامل شق 2/199،  تاریخ الجزائر؛ وعبد الرحمان الجیاللي:   275، ص النظریات االقتصادیة.
 . 151ص
 .6/650 العبر،ابن خلدون:  -3
؛ وعبد الرحمان  137، ص تلمسان عبر العصور؛ وعمرو الطمار:  39، ص أنظمة الحكمالدراجي بوزیاني:   -4

 .151،  صتلمسان؛ وبسام كامل شقدان:  2/231، تاریخ الجزائرالجیاللي: 
مجلة عصور ، "بین تلمسان وغرناطة في العصر الوسیط تطور العالقات" : عبد الحمید حاجیات -5

، تلمسان المدینة؛ وعبد العزیز فراح : 58، صأبو حمو موسى؛39ص ،45-37م،ص2/2011وهران)عالجدیدة(
 .73ص
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أوطانهم، وینص الخطاب الرسمي في الظهیر على أن عقیدتهم وفي أموالهم و 

بوأهم من اهتمامه الكریم وٕانعامه العمیم جنات :«) م1281-1235/هـ687-633(یغمراسن

 1».ألفافا

فضل أن یسكن ) م1281-1235/هـ687-633(ویصرح ابن الخطیب بأن یغمراسن

هذا الصدد المهاجرین األندلسیین مدینة تلمسان، عن جمیع المدن األخرى، وفي 

وأطلع على أغراضهم السدیدة في اختیار حضرته السعیدة للسكنى، على سائر البالد «یقول:

فلحظ منهم النیة واعتبرها وأظهر علیهم مزایا مالهم... وأذن أیده اهللا لهم ولمن شاء من أهل 

 ولعل أكبر جالیة أندلسیة نزلت بتلمسان هي التي كانت في عهدي األمیرین عبد 2»تلمسان

)، وخلفه أبي العباس أحمد الزیاني م1424-1411/هـ827-814الواحد بن أبي عبد اهللا (

)، وقد استقبلهم هذا األخیر بحفاوة ووجهم حسب طبقاتهم م1462-1431/هـ834-862(

وحرفهم، فالعلماء والوجهاء وسراة القوم، أنزلهم عاصمته مدینة تلمسان، وأنزل معهم التجار 

وس األموال في درب خاص بهم عرف بدرب األندلسیین، كما قام والحرفیین، وأصحاب رؤ 

بإسكان العامة والفالحین ضواحي المدینة وأحوازها، والسیما في وادي الوریط فانتشروا على 

ضفتیه، حیث شیدوا قرى وبساتین وأسسوا مصانع عدیدة ومتاجر كثیرة، وغرسوا الحقول 

، وهو یؤكد تأثیرهم في بنیة 3أهله الخیر والنعمةوالمزارع المختلفة الثمار، فجلبت للبالد، و 

 المجتمع الزیاني وبالتالي في تأثیرهم في عاداته وتقالیده.

وملئوا تلك الشعاب من البساتین المتنوعة الثمار «ویشیر إلى ذلك ابن األعرج بقوله:

ویؤكد ذلك 4»واتصلت مساكنهم بذلك الوادي إلى نهر السطفسیف وأنواع الریاحین واألزهار

ولما نفذ قضاء اهللا، على أهل األندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة «قول المقري:

، نقال عن 40-39، ورقة 4605مخطوط بالخزانة الملكیة بالرباط ، رقم . فصل الخطاب في نثر أبي بكر بن الخطاب - 1
 .282، ص الدولة الزیانیةخالد بلعربي: 

 .283-282، ص الدولة الزیانیة،نقال عن خالد بلعربي : 40-39: ورقة فصل الخطاب -2
 .179-1/178،تلمسان عبد العزیز فیاللي : -3
. نقال عن خالد 97-96. ورقة 170لخزانة الحسنیة ،الرباط ، رقم  ألعرج:زبدة التاریخ  وزهرة الشماریخ االبن ا -4

 .238، ص الدولة الزیانیةبلعربي:
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األخیرة، فتفرقوا ببالد المغرب من بر العدوة، حتى بالد إفریقیة، فأهل البادیة قد مالوا إلى 

األشجار  البوادي، إلى ما اعتدوه ودخلوا على أهلها، وشاركوهم فیها، فاستقوا المیاه، وغرسوا

وأحدقوا األرض، وعلموهم أشیاء لم یكونوا یعلمونها وال رأوها، فشرقت بالدهم وصلحت 

 .»أحوالهم

وقد استمر تدفق الهجرة األندلسیة وتقاطرها، على دولة الزیانیة بعد سقوط مملكة 

، ومما تجدر مالحظته أن هؤالء م1492هـ/897غرناطة وزوال دولة بني األحمر سنة

دموا إلى بالد المغرب األوسط وظلوا محافظین على ممیزاتهم وخصوصیاتهم المهاجرین، ق

وظهرت الوحدة الثقافیة المغربیة األندلسیة بكل وضوح في عدة مجاالت منها ،1األندلسیة

والتي تعد فنا تعبیریا ابتدعه اإلنسان ألداء وظائف وأدوار متعددة سواء في  ،2الموسیقى

س وٕافرازاته الشعائریة والروحیة التي تعتمد على الصوت طقوسه المرتبطة بمجاالت المقد

أو تلك المتعلقة بالحیاة الدنیویة التي تعتمد على اآلالت  ،البشري في تراتیلها وأناشیدها

 3الموسیقیة في ممارسة طقوس العبادات واالحتفاالت.

والمعروف أن المجتمع الزیاني اتسم بالتنوع والتعدد الثقافي والعرقي، فقد كان المغرب 

سبان ومن األوروبیین، هؤالء اإلمن  من عرب وبربر، ومن یهود ومسیحییناألوسط مزیجا 

جمیعا انصهروا في بوتقة واحدة، تجلت في حریة العبادات وٕاقامة الشعائر الدینیة، وما من 

الذي حدث بین المسلمین والمسیحیین إبان الحكم الزیاني  للمغرب األوسط شك أن التمازج 

قد أسهم في انتشار هذه الظاهرة وقد كان من الطبیعي أن العناصر الساكنة بالدولة الزیانیة 

من المسلمین شعروا بدورهم بالشعور المشترك ذاته من البهجة عندما تحین أعیاد المسلمین 

 ء والمولد النبوي.كالفطر واألضحى وعاشورا

 ؛ وحاج عبد القادر 151، صتلمسان ؛ وبسام كامل شقدان: 215، صتلمسان عبر العصورعمرو الطمار :  -1
 .152ص  ،158-143م، ص2/2001ع ،مجلة عصور الجدیدة ( وهران) " العالقات الخارجیة للدولة الزیاینة"،:یخلف

2Benali El Hassar:TLEMCEN cite des grandsmaitres de lamusiquearabo-andalouse‚ 

Alger :éditiondalimen , 2011,p41-53. تحدث في هذا الكتاب عن تأثیر الفن والموسیقى األندلسیة وأشار إلى  
 الرصید والموروث الموسیقي األندلسي بتلمسان من خالل تتبع معلمیه وأولیاءه الكبار.     

 .91، ص أنثربولوجیا الجسدعبد القادر محمدي:  - 3
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القول، فإن التجربة الزیانیة في زمن األعیاد تقودنا إلى فهم متقدم تجاه مجمل و 

وجعل من تنوعها عنصر إثراء یتجاوز  ،مجتمع احترم تعدد الثقافات الفرعیة في داخله

المعتقدات والعادات الفردیة لیرسخ ثقافة المجتمع المتسامح، الذي عرف كیف تكون له أعیاد 

مناسبات مشتركة، یلتئمون من حولها ویعبرون فیها عن تآلفهم مع خصوصیة كل منهم  أو

 العقدیة.

 د/ سكان األریاف:

األریاف والجبال كانت تقطنها قبائل أمازیغیة وأكثرها من زناتة إذ أن المغرب األوسط 

ومن أشهرهم مغراوة وبنو یفرن وبنو عبد الوادوقد  غلبة قبائل زناة،زمن قدیم  ذقد عرف من

اختلفت سبل معیشة تلك األقوام فمنهم المزارعین ومنهم رعاة اإلبل واألغنام ومنهم في 

 1السهول العلیا والصحراء قوم رحل یضربون في األرض طلبا للرزق وطلبا للمراعي الخصبة

معیشة الرحل أیضا وقد  وهناك قبائل أخرى نازحة من المشرق اإلسالمي معیشتها

استوطن بعض هذه البطون من قبائل بني هالل وبني سلیم نواحي العاصمة الزیانیة بطلب 

 2من السلطان نفسه فكانت عنصرا من عناصر الحیاة في الدولة الزیانیة.

 ثانیا: بقایا الحضور الوثني داخل الممارسات االحتفالیة

لعهد الزیاني أّیا كان تقییمنا لها دون ال یمكن الحدیث عن واقع االحتفاالت في ا

فوفق العدید من   ،البحث في تاریخ حدوثها ومراحل تطورها وكیفیة بقائها على مر التاریخ

الكتابات والدراسات التاریخیة التي اهتمت بتاریخ منطقة شمال إفریقیا وعادات تدینها بما فیها 

رجحت أن المجتمع المغربي لم یكن لیتخلى عن عاداته وتقالیده بسهولة  ،الجانب االحتفالي

 وهو ما یرجح فرضیة بقاء بعض المظاهر الوثنیة داخل الممارسات االحتفالیة لهذا المجتمع

بحجة أن اإلنسان األمازیغي كان إنسانا طقسیا یمارس شعائره الدینیة األسطوریة عبر نقل 

 مان بالجن والقوى الخارقة وعبادة الحیوانات وقوى المختلفةالطقس والسحر والقربان واإلی

 .40،صجوانب من الحیاةمحمود بوعیاد:  -1
 .41،صنفسه -2
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الشعب المغربي من أكثر الشعوب «ویمكن االستدالل بما جاء عند ستیفن أقزال إذ أورد أن: 

فمنذ العصور األولى  ،خضوعا لعاداته القدیمة وسلوكیاته الموروثة من أجداده البربر

تسمة بالقلق والطیش والمیل إلى الشغب والنزعة والمؤرخون یسجلون صفات البربر الدائمة الم

 1.»إلى الغضب والثورة

القرون لم تتجدد ألن  تأنها ممتدة منذ عشرا: «)Gsell(قزالأما عن حضارتهم فیقول 

عیشهم لم تتبدل منذ أالف أهلها یرفضون التقدم والتطور فعاداتهم وتقالیدهم وظروف 

أن البربر )carcopino(كاركوبینو)julien(ولیانج)camps(ویستنتج كل من كامبس 2»السنین

هؤالء  3ال یتغیرون وال یتبدلون عن عاداتهم وطبائعهم وال یتطورون في سلوكاتهم القدیمة

 ،المؤرخون تناسوا بأن لكل فترةزمنیة ظروف وأحداثومعطیات وعناصر ومكونات خاصة بها

المغاربة وتخلوا عن الحضارة الذي تساءل لماذا أسلم  )courtoi(كورتواویمكن إضافة رأی

الرومانیة؟ وأجاب عن السؤال بكل بساطة وسطحیة وعنصریة ألن الصحراء جفت وألن 

وألن البدو الرحل انتشروا في ربوع البالد ویقصد بذلك الفاتحین  ،الجمل دخل الصحراء

 4.العرب

الظاهر أن األغلبیة الكبیرة لسكان المغرب كانوا وثنیین ومالحدة ومجوسا بحیث لم 

تكن لهم أفكار معینة عن اإلله أو عن مصیر اإلنسان، أما الذین كانت لهم معتقدات فال 

تخرج عن المعتقدات المعروفة لدى المجتمعات البسیطة في ثقافتها وحضارتها تدور حول 

 1).م1405/هـ808ت( كما یشیر إلى ذلك ابن خلدون 5صنامالشمس والقمر واألعبادة 

1 - Gsell s  histoirancienne de ……..tom6/ p278 et tom5 p 137  :نقال عن عبد العزیز فیاللي
 16،صالمؤرخون الفرنسیون

2 - Gsell s  histoirancienne de ……..tom6/ p279 :المؤرخون ؛ نقال عن عبد العزیز فیاللي
 17،صالفرنسیون

 .17، صالمؤرخون الفرنسیونفیاللي: عبد العزیز  - 3
 .21،صالمؤرخون الفرنسیون؛ عبد العزیز فیاللي: 118،صمجمل تاریخ المغربعبد اهللا العروي:  - 4
كبش مثال، رغم لكانت عبادة الشمس حاضر في الطقوس الدینیة األمازیغیة أكثر من الدیانات الوثنیة األخرى كعبادة ا - 5

كانت تقدس الكبش والشمس معا من خالل اإلله "آمون" تالقي العبادتین وتوحدهما لدى بعض القبائل األمازیغیة التي 
 =الممثَّل بقرني كبش تتوسطهما شمس، وهو ما تدل علیه النقوش التي تم العثور علیها بسوق أهراس بالجزائر مكتوبا فیها
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ثلته ثنائیة الشیخ والمرید والتي یرجعها بعض الباحثین بركة األشخاص وماالعتقاد في 

وهي حسب  ،2إلى أن االعتقاد في اإلنسان وعبادة القدیسین قدیمة قدم اإلنسان

شمال إفریقیا فقد عرفها ظاهرة قدیمة على اإلسالم ال یمكن حصرها في  (Doutté)دوتي

ثم ظهرت في تقدیس مشایخ الطرق  ،البربر قبل اإلسالم وتمثلت في تقدیس السحرة والكهنة

الصوفیة والزوایا لكن هذا التقدیس لم یتوقف على حیاة شیوخ الدین بل حافظ على بقائه 

یارة قبورهم في وهو ما یعطینا فكرة على التقرب لألولیاء والصالحین وز  3واستمراره بعد وفاتهم

وأصبح  ،مراسم االحتفاالت لنیل البركة وهو ما ساهم في تطبع االعتقاد في األولیاء والصالح

امتیازا  للتوسط بین اإلنسان واهللا حیث  یعتبر المرابط كائن قاهر یستمد قوته من البركة 

 ،4لى مرابطیناإللهیة، كما أنه هناك من الیهود والمسیحیین ممن اعتنقوا اإلسالم وتحولوا إ

 ورمزا للتقدیس وتقدم له القرابین والهدایا لنیل رضاه خاصة في مواسم االحتفاالت.

الزیانیون وتقدیس القبور: اهتم المغاربة األوائل أكثر من غیرهم بأسالفهم الموتى 

سواء من خالل طرق النعي والتجهیز والدفن، أو من خالل ما یلي ذلك من تقدیس لقبورهم 

الطواف بها  والرقود عندها ونسج األساطیر والقصص حول أرواح موتاهم ،وتشیید لها

والجلوس عندها، واالستلقاء بالقرب منها أو فوقها مباشرة ومعانقتها، إلى حد مناداة أهلها 

فقد كانت الرؤى  ،لالستعانة بهم في فك المعضالت والقضایا الیومیة التي یعیشها األمازیغ

التي یرونها بمثابة الوحي الالزم التصدیق به وٕالزامیة العمل بما یتضمنه من أوامر یعتقدون 

، وهناك من األرواح من وصلت درجة اآللهة لدیهم لذا أقاموا لها أنها من أرواح أجدادهم

مازیغ كان من القسم بهم وأداء األیمان على قبور موتى األالهیاكل وشیدوا لها أحیانا معابد،ف

 طعة."الشمس العظیمة" باإلضافة إلى نقوش صخریة تجسد اإلله في صورة كبش مستدیر الوجه تحیطه أشعة الشمس السا=
 .6-4صالدیانة عند األمازیغ، جمیل حمداوي: 

 .6/139 ،العبر -1
 .4صالدیانة عند األمازیغ، جمیل حمداوي:  -2

 Louis Rinn : Marabouts et Khouans-étude sur؛ 18ص ،Notessurl’islamادمونددوتي:  - 3
L’islam en Algérie, Adolphe jourdan libraire : éditeur, 1884, p20.   

 Louis Rinn : Marabouts et Khouans, p25.11، صNotessurl’islamادمونددوتي:  - 4
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أعلى درجات التقدیس الّشفهي لدى هؤالء الوثنّیین، باعتبار أن الروح بعد موت صاحبها 

تزداد شرفا وعّزة وقداسة بمراتب فوق ما كان علیه حالها وهي في جسد صاحبها المعروف 

وهو ما حذا بسكان المغرب األوائل إلى  1بوجاهته وخلقه وفضله في القبیلة األمازیغّیة

ركة موتاهم في أفراحهم وٕابداء السرور عندهم والجدیر بالذكر أن هذا التقلید استمر لعدة مشا

 قرون واستمر العمل به حتى بعد قدوم اإلسالم وصوال إلى عهد الزیانیین.

أین نجد أن العادات االحتفالیة التي كانت متداولة في الدولة الزیانیة تم توارثها جیال 

باإلضافة إلى العادات االحتفالیة التي اكتسبتها بدخول اإلسالم إلى بعد جیل حتى قبل قیامها 

ف إلیها عامل آخر ال ضان،إالمنطقة واعتناق أهل سكان المغرب له وتبني تعالیمه وأحكامه

ضحیة تبط باألیقل أهمیة أال وهو االحتكاك بسكان المناطق المجاورة منذ القدم، ومنها ما ار 

بمرارة الكبش  كاالحتفاظ،منها بالعادات الغریبة والبقایا الوثنیة هذه المناسبة وخاصة ما تعلق

ورمي الملح قبل الذبح وغیرها من السلوكات؟ ویمكن اإلشارة إلى ما یمثله الكبش لدى 

 .2الزیانیین قدیما فقد كانت هناك قبائل تعبد الكبش

التعبدیة والترفیهیة بقایا الوثنیة الكبشیة تتضح الیوم بأسنى تجلیاتها في الممارسات 

التي تواكب عید األضحى، فالخروف بالنسبة لكثیر من القبائل األمازیغیة ال یزال ذا قیمة 

تها الدینیة إلى تقدیس فوق مجرد األضحیة التي یراد منها التقرب إلى اهللا. لتتعدى وظیف

الشباب على بعض أعضائها، سواء أثناء ما یسمى "بوجلود" حینما یتهافت أطرافها وجلودها و 

ارتداء الجلود ومطاردة بعضهم البعض مع ما یصاحب ذلك من ضرورة احترام الُمجسد 

الُمرتدي لهذه الجلود والهیبة التي یضفیها علیه عوام الناس، أو من خالل بعض الطقوس 

العالجیة بواسطة حوافر األكباش، حین تتقدم النساء إلى "بوجلود" أو "بیلماون" و"إمعشارن" 

مى في سوس لتقدیم رقى شركّیة لهّن وألبنائهّن بالضرب على الظهر بعد إحامة كما یس

الجزائر: دار الهدى للطباعة  -عین ملیلة االقتصاد والمجتمع في الشمال اإلفریقي القدیم،عثمان محمد العربي: -1

 .246م،ص2008والنشر والتوزیع، 
 .250االقتصاد والمجتمع، صوعثمان محمد العربي: ؛ 26،ص المؤرخون الفرنسیونفیاللي: عبد العزیز  - 2
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الحافر على رأس الُمعاَلج بضع مرات، أو من خالل طقوس السلخ التي تعتبر أعضاء من 

الكبش ذات قیمة قدسّیة خالف بقیة األعضاء األخرى، هذا دون الحدیث عن التعویذات 

 ن و الحسد.المصنوعة من قرون الكبش لدفع العی

تشیر كتابات علماء االجتماع المعاصرین إلى أن شعیرة التضحیة بكبش یوم عید 
األضحى مع أفضلیة الكبش األقرن، اصطدمت بقوة بمعتقدات القبائل الوثنیة الكبشیة التي 
وفدت علیها شعیرة عید األضحى ضمن ما وفد من شعائر اإلسالم، والتي كانت تعتقد في 

ورة الوحیدة لإلله. إذ استشكلوا ذبح أفضل صور آلهمتهم اتباعا للدین الكبش األقرن الص
الجدید، وهو األمر الذي نّفر الكبشیین من اإلسالم، ودفع بمن أسلم منهم إلى محاولة التوفیق 
بین اإلسالم والوثنیة خشیة لعنة قد تلحقهم من ذبح الكبش، سواء بارتداء جلودها أو تقدیس 

 اء على أكبر ما یمكن من وشائج الصلة بالمعبود القدیم.لحمها وقرونها، لإلبق
إذا كانت دماء األكباش في زمن الوثنیة مقدسة وذات قیمة روحیة فوق أي دماء 

أخرى، فإن هذه العقیدة الزالت قائمة إلى یومنا هذا بالمغرب، حین یقوم المضحون بأخذ 

ین وحفظا لساكني البیت، كما عینات من دم األضحیة وتلطیخ أماكن من البیت بها ردا للع

یعتبرون وقوف الكبش على قدمیه بعد ذبحه فأل خیر وبشیرا على دوام العافیة في البیت، ما 

قرنا كاملة على  12یؤكد مرة أخرى أن الكبشیة ظلت تفرض شعائرها الغابرة رغم انقضاء 

 اعتناق المغاربة لإلسالم.

أساس  شعیرة األضحیة والتي لیس لهانماذج من السلوكات التقلیدیة المرتبطة ب هذه

أنها  ورغم شیوعها نسبیا كطقوس مصاحبة لألضحیة، إال دیني، أو مبرر عقالني أو علمي

والمتعلمة بل وحتى في البوادي  سلوكات تتجه نحو االنحسار في كثیر من البیئات المدینیة

 النوع من العادات الغیر أن هذا . بتأثیر من اتساع تأثیر الفقهاء في مقابل تلك الشعبیة

تبرز  یمثل في الواقع سوى جزء من العادات المرتبطة بالعید وخاصة عید األضحى،حیث

 .التعبیرات التضامنیة وعادات التراحم بشكل كبیر جداً 
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 ثالثا: التداخل بین الدین والسحر داخل الطقوس االحتفالیة

 لغة واصطالحا: لمعالجة هذا العنصر حري بي التعریج على المقصود بالدین

الجزاء والمكافأة ودنته بفعله دینا: جزیته، «یقول ابن منظور في اللسان هو :الّدین:لغة -أ

وقیل الدَّْین المصدر، والدِّین االسم...، ویوم الدِّین: یوم الجزاء، وفي المثل كما ُتدین ُتدان 

 .1»أي كما تجازي ُتجازى أي ُتجازى بفعلك وبحسب ما عملت...

 الّدین اصطالحا:   -ب

هناك تعریفات عدیدة للّدین ویمكن استعراض رأي عطیة صقر الذي یقول 

الوضع اإللهي الذي اختاره اهللا لعباده لیصلحهم في الحیاتین، وقد یكون عالمیا بعدم «هو:

اختصاصه بجنس من األجناس البشریة، وبعدم انحصار تطبیقه في إقلیم خاص أو بیئة 

 .3»وضع إلهي لذوي العقول باختیارهم المحمود إلى الخیر باطنا وظاهرا  «، أو هو 2»معّینة

أما عن مفهوم الدین هنا فهناك من یرى بأنه تلك المجموعة المتماسكة من العقائد 

وهناك من یرى بأن الدین  ،4والعبادات المتصلة بالعالم القدسي والتي تنظم سلوك اإلنسان

یعبر عن نسق إیدیولوجي یظهر من خالله سلوك ممیز لألسلوب الخاص للممارسات 

فالطقوس والمراسیم مع كونها تنبع من االعتقاد الدیني  ،والطقوس والشعائر الفردیة والجماعیة

دات بما إن الحدیث مجموع العقائد والعبا، 5فهي أیضا مؤثرة فیه وعلیه من الناحیة األخرى

ومنه فإن الدین شرح لنا أو  ،في ذلك االحتفاالت باألعیاد خاصة التي لها قدسیة دینیة

باألحرى بین لنا األعیاد التي یحتفل بها ووضع لها أطر شرعیة والذي نقصد به التدین ومنه 

یة فالتدین هو الطریقة التي یعبر بها المتدین عن عالقته بالدین، والتدین هو التجربة المعیش

 .13/204، لسان العربابن منظور:  - 1
م، 1988مجمع البحوث اإلسالمیة، الكتاب الخامس، مصر: -األزهرالدین العالمي ومنهج الدعوة إلیه،عطیة صقر:  - 2

 .10ص
، دار المطبوعات الجدیدة :اإلسكندریة،-اإلنسانیةسلسلة اإلسالم والعلوم  -في الدین والمجتمعزكي محمد إسماعیل:  -3

 . 06م، ص1989
 .17م، ص2008مصر،  -: المنصورةعلم االجتماع الدینيمهدي محمد القصاص:  - 4
 .110، تر: ساسي األوربي، مصر: مكتبة النهضة، ص1،طمنبعا األخالق والدینهنري برغسون:  - 5
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على أنه أیضا الطریقة التي یتبعها المرء ویظهر إیمانه قبالة  ،1والسریرة والشعور الدیني

ومنه یمكن القول أن التدین هو السلوك الفردي والجماعي اتجاه ما یشتمل  ،العالم الخارجي

علیه الدین من عقائد وقیم أخالقیة وممارسات تعبدیة ورموز طقوسیة بما فیها االحتفال في 

 عه الدیني.طاب

في مقابل الدین نجد ظاهرة السحر والشعوذة ومعرفة الغیب والتي كانت منتشرة في 

كما عرف المغاربة بعض المعبودات عن طریق  ،بعض مناطق المغرب األوسط منذ القدم

واستمر الربط بین ، 2وعبدوا النار بحیث كان لبعض القبائل بیت للنار یتعبدون فیه ،قرطاج

ینیة وبعض الممارسات المرتبطة بالسحر حتى عهد الدولة الزیانیة ویتضح لنا االحتفاالت الد

 هذا جلیا في بعض االحتفاالت كاالحتفال بعاشوراء.

إذ أن هناك من الناس من فضل تخصیص لیلة عاشوراء لممارسة أفعالهم الشیطانیة 

ء لها تأثیربالغ في باللجوءإلى اقتناء مواد السحر والشعوذة، اعتقادا منهم بأن لیلة عاشورا

إبطال أو تحقیق مفعول السحر، ومن األمور األخرى التي یحیي بها المغاربة هذه اللیلة 

"إشعال النار" وصبالماء كعادة ضمن االحتفال بهذه اللیلة العتقادهم بأن الماء تفیض منه 

البركة كما تفیض على جمیع األمكنة واألشیاء وخاصة ماء الضریح والذي یصیر في 

 3عتقادهم ماءا مطهرا شافیا وتراب الضریح معالجا ورادا لكل سوء.ا

 رابعا: الزوایا واألضرحة كأماكن لالحتفال وٕاقامة األعیاد

تعود جذور العادات االحتفالیة بالمغرب األوسط والمرتبطة بتعظیم القبور والبناء 

یخ ما قبل اعتناق علیها واتخاذها أماكن مقدسة وبقعا لالحتفال وٕاقامة األعیاد إلى تار 

عنصر البقایا الوثنیة، لذلك فإن الدور الریادي الذي استوعبته في اإلسالم، وهو ما أشرنا إلیه 

والذي حول هذه المنظومة إلى مزاعم وطقوس ومعتقدات تتناسب  ،األضرحة والطرق والزوایا

مع األفق الذهني السائد بانفتاحها على الموروث الدیني المشترك للمجتمعات الزراعیة 

 .61م،ص2012، ترجمة: صالح األشمر، دار الساقي،1،طزمن بال ثقافة -الجهل المقدسروا:  أولیفیه - 1
 . 26،ص المؤرخون الفرنسیونفیاللي:  عبد العزیز -2
 .69، صبركة األولیاءعبد الرحیم العطري:  -3
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المتوسطیة القدیمة، واستقطابها لجانب كبیر من الشرائح المفقرة وحتى المهمشة داخل هذه 

الت التي عایشتها هذه المنظومة الدینیة األمر الذي یدل على عمق التحو  ،المجتمعات

 1والثقافیة واتصالها العضوي بالتاریخ واإلنسان.

تعتبر ظاهرة زیارة األضرحة واألولیاء من بین الظواهر التي كانت منتشرة في المغرب 

حیث كان العامة من الناس یعتقدون في األولیاء ویقدرونهم ویحترمونهم  ،اإلسالمي ككل

ومنه فزیارة األضرحة أقل ما یقال عنها أنها  ،2بمختلف الوسائل لنیل بركاتهمویتقربون إلیهم 

ظاهرة ثقافیة وسلوكیة أنتجت مفاهیم وممارسات خاصة، وعلیه یمكن القول أن المغرب 

األوسط ظل رهین هذه العادات الوثنیة على مر العصور رغم وجود فترات طغت فیها عقیدة 

بعیدا عن الممارسات الوثنیة العائدة جذورها إلى قرون ما قبل  التوحید وٕافراد اهللا بالعبودیة

التاریخ وعصور ما قبل اإلسالم، واستمر هذا الوضع لعدة قرون وحتى بعد مجيء اإلسالم 

 وما جاء به من نواهي وزواجر لمثل هذه التعبدات والعادات. ،لهذه المنطقة

الزوایا واألضرحة كأماكن ولم یكن بعض أفراد المجتمع الزیاني بمعزل عن اتخاذ 

لتشكل  ،باإلضافة إلى تقدیس األولیاء وأخذ البركة منهم في إقامة االحتفاالت ،لالحتفال

-1235/هـ687-633وعلیه فقد كان الناس خالل فترة حكم یغمراسن( ،والبهجة بهذه البركة

ادة السلطان وقد دعم هذه الع ،3) یقبلون إقباال كبیرا على زیارة األولیاء الصالحینم1281

یغمراسن والذي كان معجبا بهؤالء األولیاء ساعیا للتقرب منهم راغبا لنیل بركتهم  الزیاني

الذي كان یزوره  ،4فكان یكثر من زیارة الشیخ الصالح سیدي أبي عبد اهللا محمد بن عیسى

واشتهر هذا الولي بكثرة حجه إلى بیت اهللا الحرام حیث وصل عدد حجاته  ،بمدینة أجادیر

وكذلك زیارته للولي أبي البیان واضح في مقره بجبل  ،إلى خمسة وعشرین مرة

 .12صمدخل لدراسة ممیزات الذهنیة، لطفي عیسى:  -1
 .301ص، الزیانیة الدولةبلعربي:؛ خالد 2/390،تلمسان عبد العزیز فیاللي: -2
 .301، صالدولة الزیانیة؛ خالد بلعربي: 197، صتاریخ الدولة الزیانیةمختار حساني:  -3
یعتبر أبو عبد اهللا محمد بن عیسى رجال صالحا وعالما ورعا كانت له كرامات ومكاشفات یوجد قبره خارج باب العقبة  -4
 1/112:البغیة.
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اعتقادا  ،2ووردت إشارة عند التادلي أن الناس كانوا یستشفون بقبر أحد الصلحاء،1أفرشان

 منهم بأن تراب القبر له خاصیة عجیبة في شفاء الناس من األسقام.

بها سواء في حیاة الشیخ أو بعد وفاته وللزاویة رمزیة قدسیة تستحق الزیارة والتبرك 

كنصب تذكاري في  3وغالبا ما یدفن الشیخ بعد وفاته في الزاویة التي أسسها ویصبح الضریح

ویرث األبناء واألحفاد الزاویة وتتحول سلطة الزاویة إلى  ،شكل مكان مقدس للزیارة والتبرك به

والتي بها قبر الشیخ یعقوب المالري  ،ریة مثالوهو ما حدث في الزاویة المالَّ  ،االبن األكبر

) الذي ابتعد عن تیار التصوف الفلسفي الذي یأخذ من الشطحات والرقص م1317/هـ717(

وهو ما جعل هذه الزاویة تأخذ مكانة خاصة في قلوب الناس وهو نفس الشيء ، 4برنامجا له

نة التي كانت قائمة بین ال یخفى على أحد العالقة المتی، 5الذي شهدته زاویة العباد بتلمسان

 الزاویتین.

وكانت تمارس في الزاویة الطقوس والشعائر واالحتفاالت تعظیما لمؤسسیها مما ساعد 

وكونت إیدیولوجیة شعبیة تجلت فیها  ،على إنتشار األضرحة والمزارات في المدن واألریاف

تفالیة كذهاب تمثالت والقیم واالعتقادات والممارسات والطقوس، وبعض العادات االحال

العروسین للضریح أو الزاویة ألخذ البركة والدعاء لهما الستمرار حیاتهما وسعادتهما معا 

وتكثر زیارة الزوایا واألضرحة في مواسم األعیاد أكثر من غیرها بشكل ملحوظ أین یمكن 

كإشعال الشموع وتقدیم الطعام وكسوة قبر الضریح  ،رصد بعض المظاهر االحتفالیة بها

 دیم القرابین وغیرها.وتق

دراسة في  م)،15-13التصوف في المغرب األوسط ما بین القرنین السابع والتاسع الهجریین (قظاهرة ود عبید: ابود -1
 .226، صم2002دار الغرب للنشر والتوزیع،:التاریخ السوسیوثقافي، الجزائر

 132، صالتشوفوهو محمد عبد اهللا ابن یحى بن یجاتن الزناتي.  - 2
الضریح هو معلم قدسي طقوسي تتوفر فیه معالم العظمة والهیبة والصالح له حرمة خاصة، والضریح كبناء محتضن  - 3

ومؤسس لبركة الولي الصالح یعد الشاهد المعماري على امتدادات المقدس في األرض كما انه الدعامة الوسیطیة بین 
بركة عالقة الوسیطیة وتدعمها معماریا . عبد الرحیم العطري: األرض والسماء فالقبة المتجهة إلى األعلى تبرر هذه ال

 .31صاألولیاء،
 .111-110،صالزاویة المالریةعبد العزیز فیاللي:  -4
 .112-111-ص،نفسه-5
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ففي صبیحة یوم عید الفطر یقوم الناس بزیارة المقابر وأضرحة األولیاء الصالحین 

لما فأحد السالطین المرینیین والذي كانت له شهرة كبیرة  ،بالعباد 1مثل أبي مدین الغوث

دخل العباد توجه إلى ضریح شیخ المشایخ سلطان العارفین أبي مدین شعیب بن الحسن 

ویمكن إضافة غیره من الشیوخ واألولیاء  ،2األندلسي فأطال به المقام وواصل الدعاء وأدام

سحاق الطیار إكأبي  ،المدفونین بالقرب من أبواب المدینة وفي المقابر الخاصة والعامة

، وهو نفس الشيء الذي یقومون به في فهي األخرى 3الحلوي وضریح أبي عبد اهللا الشودي

اعتاد بعض الزیانیین صبیحة كل ذكرى عاشوراء التوجه صوب المقابر  لمقابرمناسبة لزیارة ا

وتشهد إقباال كبیرا من طرف الزوار كما یقومون برشها بالماء اعتقادا منهم  ،والترحم للزیارة

الخبز وعلى  یباركونهم بهذا العمل، ثم یتصدقون على المساكین بالتین المجفف وأقراص أنهم

موتاهم بقراءة القرآن كطقوس تابعة لالحتفال بهذه المناسبة، وهناك من الصلحاء الزیانیون 

عبد اهللا محمد بن محمد بن أبي بكر ابن  يفي أیام مخصوصة كأبمن كان یزور المقابر 

 4.مرزوق

وهو من المقطوعات  ،إلى ما سبق شیوع نمط من الغناء عرف بالحوفي انضاف

صورة موشحات أو رباعیات تؤدیها الفتیات والنسوة خالل نزهتهن عبر الخمائل  فيالشعریة 

وعند الشالالت أو في طریقهن لزیارة أضرحة األولیاء والعیون القریبة منها، ویؤدى في الهواء 

 5الطلق.

 مثال:

الغوث هي درجة من درجات الوالیة فهناك السالك والمجذوب والبهلول والوتد والجرس والبدل والنقیب والنجیب والبهالي  -1
والصالح والمالشي والغوث والقطب وقطب األقطاب في قمة الوالیة وهي درجة علیا ال تتحقق إال للجامعین األحوال 

لملهوف إلیه وهي درجة ال تتحقق إال بعد طول مجاهدة وعمق عرفان. عبد والمقامات فالقطب یسمى غوثا باعتبار التجاء ا
 .37،صبركة األولیاءالرحیم العطري: 

 .486،صفیض العبابالنمیري:  - 2
 .486،صنفسه - 3
 .154،صالمناقب ابن مرزوق: - 4
 .117، صتلمسان الزیانیةجیاللي صاري:  -5
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 تلمسان یا الباهیة  *** بین الجبال ضاویة

 ةـــــــــــــــــــــــفیك سیدي بومدین *** عالم اشبیلی

 فیك سیدي عبد القادر *** یا إمام األولیاء

 ةـــــــــــــــــــفیك اللة سیتي *** ذیك الوصیل

 1.سیدي بوجمعة *** یا مضوي الشمعة فیك

وباختالف الطرق الصوفیة التي كانت سائدة في المغرب األوسط اختلفت الطرق 

الطرق ونود هنا أن ننوه إال أنه ال یوجد خالف في كون والممارسات االحتفالیة داخل الزاویة 

الصوفیة بالدولة الزیانیة تستمد مرجعیتها الدینیة من السیرة النبویة الشریفة، وتتخذ من 

شخصیة الرسول صلى اهللا علیه وسلم النموذج المقتدى في السلوك والفعل، وهذا ما یؤكده 

ق الدینیة المغربیة بعودة سالسلها الصوفیة إلى ترى أغلب الطر «نور الدین الزاهي حینما قال:

الشاذلي فالجنید فالنبي، باستثناء الطریقة القادریة التي تربط ذاتها بعبد القادر الجیالني 

 2.»والتجانیة التي تعتبر ذاتها منحدرة من النبي مباشرة

الكثیر وقد طالت تلك الطرق الصوفیة في العهد الزیاني خاصة في الفترة األخیرة منه 

من االنحرافات والسلوكات الشاذة التي أخرجتها من مجال المقدس إلى المدنس من خالل 

بروز جملة من البدع التي تفشت في وسط مریدیها، خالل االحتفاالت بعید الفطر واألضحى 

وبشكل أخص في االحتفال بالمولد النبوي، وفي هذه المناسبات تنطلق االحتفاالت بالتهلیل 

على الرسول والذكر والسماع الصوفي، لكن سرعان ما یتم العبور إلى المدنس من والتصلیة 

ألن كثیرا ممن ُیسمون باألولیاء الصالحین ویقصدون ،3خالل طقوس الحضرة والجذب

 .118،صتلمسان الزیانیةجیاللي صاري:  -1
 .16، ص م2007، ، سلسلة دفاتربركة السلطاننور الدین الزاهي:  -2
 الجذبة في بعض الكتابات المحلیة واألجنبیة ممارسات همجیة متخلفة فیما األمر بالنسبة للباحث والسوسیولوجي -3

بركة األنثربولوجي یبدوا مختلفا عن هذه األحكام فالجذبة اشتغال طقوسي رمزي على الجسد والروح.عبد الرحیم العطري: 
 .6،صولیاءاأل 
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بالزیارة، وما ُیشاع عنهم من خرافات وقدرات ومعجزات وكرامات، تؤكد لنا بعض الطقوس 

 آثارهم.االحتفالیة المصاحبة لتعظیم 

وتسمى أیضا قبور األولیاء والشرفاء أو الصالحین مخفیة عادة في  1زیارة األضرحة

أبنیة تعبدیة ویعتبر الضریح في المخیال الشعبي رمز التقوى والصالح والمنزلة الرفیعة عند 

والتي تعد سائل مقدس یفیض من المرابط ویمتد إلى كل ما یمس هذا اهللا ومكان البركة، 

أو مكان  2ثیاب وماء، وبعد الموت تظل جثته محتفظة بالبركة وتظل عالقة بقبره،الولي من 

مر به في حیاته أو جلس فیه فالقدسیة هنا قدسیة مكان أكثر منها قدسیة شخص، والمقصود 

بالزیارة في إقامة االحتفاالت هو المكان لذا فقد كان الزیانیون یجتمعون في حشود كبیرة في 

إلقامة احتفاالتهم ومواسمهم ویقصدون أولیاء  ،اء وخاصة المولد النبويیوم الجمعة وعاشور 

والتي كانت القبلة المفضلة لألسر الزیانیة، كما كانوا  ،اهللا حسبهم في الزوایا واألضرحة

 یتناولون الطعام الذي یتقدم به المحسنون.

دینیة لكن األمر هذا فیما یتعلق بعالقة األضرحة والزوایا كأماكن إلقامة االحتفاالت ال

كالوالدة  ،لم یخلو من قصد الناس لهذه األماكن كعادة في إقامة احتفاالتهم المدنیة أیضا

النساء  فكثیر من ،فعندما یحین الوضع تدخل المرأة مرحلة صعبة في فترة المخاض

على مستوى كبیر من  نغلب النسوة في تلك الفترة لم یكأن استعصت علیهن الوالدة وأل

ویرون أن اللجوء إلیها نوعا من التخفیف  ،الثقافة والتعلم فقد كن یؤمن بالخرافات والشعوذة

ومنها أن مؤدب الكتاب یقوم بإرسال الصبیان  ،من أآلم المخاض وتسهیل الوضع علیهن

ء یطلقون رداء یمسكون بأطرافه ویتجولون في طرق المدینة مرددین بعض الدعوات وأثنا

ر الصبیة یمو  3قیامهم بهذا العمل یلقي أصحاب الدكاكین والمارة التین والبیض والدراهم

مكة فعن طریق التمسح  إلىولیاء هي حج رمزي یتم االستعاضة به عن الحج وتعني الحج لغویا ومنه فزیارة األ الزیارة - 1
 بركةسود.عبد الرحیم العطري: زائر طقس المسح بالكعبة الحجر األالثوب المغطى به یستعید ال أوبقبر الولي 

 .114،صاألولیاء
 .65،ص1951، تر: محمود قاسم، المكتبة االنجلوسكسونیة، 1،ط: مبادئ علم االجتماع الدینيروجیه  باستید -2
 33صالمغرب واألندلس، إبراهیم القادري بوتشیش: -3
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بأضرحة الصالحین بالمدینة ویغطسون الرداء في السواقي والصهاریج حتى تنكسر بیضة أو 

فیعتقدون أن الحامل قد وضعت وتخلصت من أوجاعها  ،عدد من البیض الموجود في الرداء

 1.ویستحوذ المؤدب على ما فیه من مواد ودراهم ،بفیعودون إلى المكت

إلى بعض الصلحاء برسم یتجه العروسان بعد انتهاء الحفل كما جرت العادة أن 

ف حتى یقع بینهما األنس واللی -الولي الصالح -الدعاء لهما والتبرك علیهما ویضحكهما

لها على الشعائر التعبدیة هذه العادات االحتفالیة أرست بظال،المأمول وینصرفوا لبیت بنائهما

لساكنة المغرب األوسط إذ ظلت خالئط بین ما هو إسالمي وما هو وثني قائمة في 

بسبب توغل عالئق الماضي في قلوب الناس وصعوبة االنفكاك  ،الممارسات التعبدیة الیومیة

العالقة  رغم البقایا ،واالنسالخ من ماض وضعته أمازیغ المغرب الزیاني وراءها تاریخا منسیا

التي حاول بعض المستشرقین إحیائها وبثها من باب إحیاء التراث المغربي ككل والجزائري 

 بشكل خاص وذلك من خالل كتاباتهم وبحوثهم.

إن الدارس في العالقة القائمة بین االحتفاالت كطقوس وممارسات وبین حقیقتها 

حتفالیة للعنصر الوافد على المفترضة، یتبین له التأثیر الكبیر في بعض الممارسات اال

المغرب األوسط من یهود ونصارى وأندلسیین وما نقلوه معهم من أعیاد وطقوس وممارسات 

خاصة بهم تداخلت مع ما هو موجود أصال لتخلق ثقافة احتفالیة متنوعة، لم تخُل من بعض 

لعبته الزوایا الممارسات السحریة والتي ال تمت للدین بصلة دون أن ننسى الدور الكبیر الذي 

 في بعض االحتفاالت بخاصة الدینیة منها. 

 33ص،المغرب واألندلس إبراهیم القادري بوتشیش: - 1
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یتبین له مدى حضور البعد الدیني في العادات  ،للعادات االحتفالیة إن المتتبع  

والتقالید االحتفالیة، سواء ما كان منها متأثرًا باإلسالم أو بالمعتقدات السابقة علیه، فإنه ال 

یلبث أن یالحظ مدى تجذر الشعور الدیني في أعماق الزیانیین، دون أي تمییز بین ما هو 

امتص كثیرًا من العادات الوثنیة القدیمة أو  إسالمي وما هو سابق علیه والسبب أن اإلسالم

، وبعد دراستي ألهم العادات االحتفالیة في المغرب األوسط الزیاني عمل على إبطال معتَقدها

 خرجت ببعض الخالصات أهمها: 

قد أصبحت بمثابة أمور  بعض العادات االحتفالیة الدخیلة على المجتمع الزیاني أن

هویة هذه العادات االحتفالیة بشقیها الدیني والمدني أما عن ،تفلونیقوم بها المح ملزمة وواجبة

الحضور الهاللي في حواضر ببعض الروافد ك فقد شابه نوع من التداخل والتأثرالعسكري، 

 .حمل معه خصوصیات اعتبرت إضافة لما كان موجوداوالذي  الدولة الزیانیة

من بعض العادات االحتفالیة التي ال تمت بصلة ال  الزیانیة قد وقف فقهاء الدولةل

والطقوس، كما  الممارسات لبعضالرافض  للدین اإلسالمي وال للخصوصیة المغربیة موقف

 أجازوا بعضها اآلخر.

على إرجاع الموروث الثقافي المغاربي بما فیه من الكولینالیة أجمعت الدراسات 

سابقة للوجود اإلسالمي ببالد  قدیمةورومانیة نیة إلى جذور وث ،احتفالیة ككلوتقالید عادات 

للجزائر بغیة  في محاولة لطمس الهویة األمازیغیة العربیة اإلسالمیة المغرب األوسط،

 .إضعافها والقضاء علیها

یهود الزیانیة یرجع بالدرجة األولى إلى الاالحتفالیة  العاداتفي بعض  الواضحالتأثیر إن 

،كما أعیاد وطقوس وممارسات خاصة بهمعادات و ندلسیین وما نقلوه معهم من األنصارى و الو 

التي تداخلت مع العبادات من بعض الممارسات السحریة العادات االحتفالیة الزیانیة تخُل لم 

 الدینیة .
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الحاجة الیوم قد أصبحت أكثر إلحاحًا على التمسك بهذه  في األخیر یمكنني القول أن 

ف مكوناتها الدینیة واللغویة والثقافیة، ذلكم أن المجتمع الجزائري، واجه الهویة في مختل

متنوعة ومتعددة خاصة من طرف المستعمرین كان القصد من ورائها إضعاف  تحدیات

المعتقد الدیني أو تهمیشه أو إقصاء قیمه من خالل إضفاء الصبغة الوثنیة على كثیر من 

ق االحتفال بها دون أن تسلم باقي الفعالیات االجتماعیة مظاهره بما فیها األعیاد الدینیة وطر 

من هذا التشویه وهو الذي نقل لنا صورة ضبابیة عن تاریخ الجزائر بشكل عام والفترة 

 .الوسیطیة منه بشكل خاص

اته التي منها مما یتطلب موقفًا إیجابیًا ینطلق من إدراك أهمیة التراث الشعبي ومكون 

على ما بینها من تباین واختالف، وعلى ما فیها من تنوع وتعدد، تبعًا ؛ العادات والتقالید

وغنى تاریخها الحضاري والثقافي، وما ُیشكل  –عربیة وأمازیغیة وصحراویة  –لطبیعة البیئة 

 من ُهویات فرعیة أو محلیة.

االحتفالیة في المغرب األوسط الزیاني وما حوته من ممارسات إن هذه العادات   

األجواء ف التاریخ الجزائري والتراث الوطني تراكمًا له قیمته وفاعلیته في إغناءلت وطقوس شك

االحتفالیة المرتبطة باألعیاد الدینیة هي جزء من التراث االجتماعي المشترك وتكتسب قوتها 

بالنظر إلى مكانتها الرمزیة كشعیرة دینیة وسلوك عبادي ومن خالل قداستها كحدث وزمن 

ن لم تكن لها نفس المكانة إ ولها كل التقالید والعادات الوضعیة والتي و وطقوس ترتكز ح

الذاكرة الجماعیة هي القناة  الدینیة فإنها تتقى بالشعیرة الدینیة وتترسخ كتقلید متوارث

األساسیة التي تستمر من خاللها ثقافة المجتمع التي تمتد ألدق تفاصیل الحیاة الیومیة 

العادات  تها المتنوعة التي تمثل األعیاد محطة مركزیة فیهابطقوسها ومناسباتها وعادا

االحتفالیة لها مكانتها وسلطتها الرمزیة وقدرها على االستمرار والتعایش مع كل أشكال التغیر 

 والتبدل.

وٕاخضاعها للبحث والدرس والنقد، لمزید من االستفادة منها في كل المجاالت الحیویة.  

دورا هاما على صعید تاریخ األفكار والعقلیات والمؤسسات وعلى  لعبت العادات االحتفالیةو 
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صعید التاریخ الدیني واالجتماعي ككل وفي عملیة تشكل الشخصیة التاریخیة والمخیال 

ن في سلوكیات شرائح واسعة من المجتمع الجزائري وفي اآل إلى الجماعي نتحسس آثارها

 .عالقته بالمقدس



 

 

 
 

 

 مالحق
 

 



 

 )01الملحق رقم (

 الساعة األولى: ( المتقارب)

 عمأمولى الملوك وأعلى األمم         ومن جـــــــود العالم الكل 

 مضت ساعة لیت لو تثني         فــإن الحیــــاة بـــــــــــــــكــم تغتــــــم

 وهللا وجـــهك لمــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــدا        وقد خلته البدر في األفق تم

 علیــــــه ألجل التــــقى هیــــــبة        وفیه من الفضل بشر الكــرم

 أقمت بمولـــد خیر الــــــورى          سرورا لكم بالمـعـالي حــــــكـــم             

 طویــت الفؤاد على حـبـــــــــه         فــفعـلـــك هـــذا عــــلى ذاك نـــم 

 فنلـت السعــادة دنیـــا وأخــرى         وحــزت المــفــاخر دون األمم             

 ـا حـــییــت لــنــا مـــلــكـــا         تطـیعك عرب الورى والعجمفـــدم مـ             

 الساعة الثانیة:( الكامل)

 أخلیفة الرحمان والملك الذي     تعنوا لــــــــعز عاله أمـــــــــالك البشر

 هللا مجلسك الذي یحكي عال     بك مالكــــــــــــــي أفق السما لمن نـــظــر

 أو مـــا ترى فیه النجوم زواهرا     وجــه الخلیـــــفة بیــــنـهــن هو القمــــــــر           

 واللیل منه ساعتان قد انقضت     تثني علیك ثنا الریاض على المطر

 الزال هذا الملك منصورا بكـــم     وبلغت مــم ترتجــــي أسنــــى الــوطـــــــر          

 الثة: ( المتقارب)الساعة الث

 أموالي یا ابن الملوك األلى     لهـــــم في المــــعالي سنـــي الرتب

 تولـــــت ثــــــالث من اللیل أبق    تلك الفخر في عجمها والعرب             

 مـــــــــن أرب فـــدم حجــة اهللا فـــــي أرضـه    تـــــــنــــــــال شـــــــئـــــــتـــــــه              

 الساعة الرابعة:( المجتث)

 یا واحدا في المعالي    ومالك الفضل أجمع

 مـــــوالي دمــــت علیــــــا    مضت لــــلیلـــك أربــــع                      
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 الزلـــت تفني األعادي     ولـلمـفـــاخر تجمع

 الساعة الخامسة: ( الرمل)

 المسلـــمیــــنـــا       وجـــمـــــال العــالمـــینایا أمیر 

 والذي حـــــاز المعالي      كـلــــها دنــــیـــا ودیـــــــنا                      

 قد مضت للیل خمس     حسنـها راق العیونا

 وانقضى النصف فاه      هكذا تمضي السنونا

 خالـــد المـــلــك مكــیینــــا    دمت في عز وسعد                       

 الساعة السادسة: ( المجتث)

 یا واحدا في عاله       من بأسه في عساكر

 ست من اللیل ولت    ما إن لها من نظائر

 دامت لیالیك حتى      إلى المـــعـــاد نواضر                      

 الساعة السابعة :

 سجیةیا من له الفضل طبع    والفخر فیه 

 مرت من اللیل سبع    ما إن لها مثنویة

 الزلت والشمل جمع     یعلیك رب البریة

 الساعة الثامنة:

 یـــــــــــا أكرم الخلق ذاتا     وأشرف الناس أسره

 مرت ثمان وأبقــــــــــت      في القلب مني حسرة

 ـــــیــــم ونـــــضــرهفیهن كان شبـــــابــــــي     أخــــا نع                      

 ولى بها الدهر عني    تــــرى لــــها بــــعــــد كــــره                      

 فاهللا یبقیـــــــك مـــولــــــى    یطیل في السعد عمره                      

 الساعة التاسعة: ( البسیط)

 أوحد الناس في مجد وفي شرف      وأفضل الخلق في بأس وفي كرم یا
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 مـــوالي تاسعة الساعات قد ذهب       واللـــــیل مـــــن بعـــــدها قـــد عــاد ذا هـــرم   

 كذا یمر وال ندري الزمــــــــــــــــــــان بنا        وینقضي العمر في اللذات والندمي

 كل ذا عمــــــــل في البر مثلكم        یـــــــا فـــــــــــوزه یــــــــــوم تخشى زلـــــة القدم من       

 ال زلت ذا عزة والملك ذا شرف        بكـــــــــم وأنتـــــم مــــدى األیــــام فـــي نعــم        

 الساعة العاشرة:

 لـــــه بـعـــز علــــــى األیــــــام مقــتــــــبل یا مالك الخیر والخیل التي حكمت            

 هـذا الـصبــــاح لـقــــد الحـت بـشـائـره      واللــــــیــل ودعنا تودیــــــــع مرتـــــحـــــل             

 هللا عشــر مـــن الســـاعــات بــاهـــرة        مضین ال عن قلي منا وال ملـــــــــل        

 كذا تمر لیالــــــــــــي العــــــــــمر راحـــلـــة      عنــــــــــا ونحن من اآلمال في شغل         

 نمســي ونـصـبـح فـي لـهو نسـر بــــه      جهـــال وذلـــــك یدنینـــــــــــا من األجـــــــل         

 ـــــــه إذ مـــــــــر فـــــــي اآلثـــــــام والزلــــــلوالعمر یمضي وال ندري فوا أسفا      علیــ         

 یا لیت شعري إذا كیف الخالص به    ولــم نقــــدم لـــه شیئـــــــا مــــــــــن العـــــــــمـــل         

 ذنـب مــن قبـــلیـــــــــا رب عفـــــــــــوك عمــــــــتا قد جنته یدي    فلـــــیس لـي بجزاء ال        

 یــــــــــا رب وانصر أمیــــــر المسلمین أبا    حمو الرضى وأنله غایة األمل        

 وابق في العــــــز والتمكیـــــن مدتـــــه      وأعــــل دولتــــه الغــــــراء فــــــــــي الدول          

 

 2/414، البغیةیحي ابن خلدون: 
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 )02( الملحق رقم

 

 قصیدة الفقیه أبي محمد عبد المؤمن بن یوسف المدیوني:

 مدح النبي المصطفى العدنانـــــــــي       هو عدتـــــــــــي لقیامتـــــي وكفــــانــــــــــي

 صیرته شغلــــــــــي وغایة مقصــــدي       حتــــى ثــوى بجــوانحــــــــــــي وجنانــــــــي

 ه بقلبــــــــــي فاكتفـــــــــى        وجرت مجاري الروح من جثمانيوسعت محبت

 لم ال وهو خیر العباد المرتضى       وأجــــــــــــل من وطأ الثــــــــــــــرى ببنــــــــــان

 جاءنــــــــــــا بالنــــــــــــــــــــور والبرهــــــــان الهاشمي األوفى الكریم المجتبى       من

 زیـــــــــــــــــــن القیامة شافع ومشفـــــع         في مذنب أو معتـــــــــــــد أو جــــــــــــــــــــــــان

 لرضــــــــــــــوانفهو الرسول إلى الخالئق كلهم        وهو الدلیـــــــــــــــل لجنـــــــــــة ا

 من أجله خلق السموات العلى        رب العبـــــــــــــــــــاد مكــــــــــــــون األكـــــــــــــــوان

 ودحى البسیطة فوق ماء جامد        سبحـــــــــــــــــــــــــــانه مـــــــن مـــــــــــــــــلك دیــــــــان

 خلق الخالئق كلها        متخـــــــــــــــــــــالفي األشكــــــــال واأللـــــــــوان من أجلـــــــــــــه

 وضعته أم لم تجد في وضعه        ألمــــــــــــــا كمـــــــا یأتــــــــي إلـــــــــــى النـــــسوان

 الخلق من عدنـــــــان في لیلة أهدت لنا كل المنــــــــــــى         بظهور خیـــــــــــر

 أربیع زرت زیارة محمـــــــــــــــــــــــــــودة       أزهـــــــــــارها عبقت بكـــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــان

 وكسوت وجه األرض حلة سندس    خضراء أجــــــــــمل ما تـــــــــــرى العینــــــــــــان

 زیة        أزجــــــــــیــــــــــــتــــها بالحــــــــــسن واإلحســــــــــانلك یا ربیع على الشهور م
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 حزت المفاخر والمحاسن كلها         وعلـــــــــــوت في العلیـــــــــــا على األكــوان

 فیــــــــــــــــــــــك استهل نبینا وحبیــــــبنا       وشفیــــــــــع أهـــــــــــــــــل الذنب والعصیــــــــــان

 لمــــــــــــــــــــا بـــــــــدا في صورة قمریة       بل دونــــــــها في حسنــــــــــــــــها القمــــــــــــــران

 دق من ربـــــــــــــه       ودعــــــــــــــا إلى اإلســــــــــــــالم واإلیــــــــــــــمانواتـــى بوحي صا

 طارت عتات الجن في أفق السما    فأصابهـــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــتب من النیـــــــــــران

 على األذقـــــــــــــــــــــــــــانوتنكست أصنام قیصر كــــلــــــها         من حینها سقطت 

 ـــــرآنفكأنــــــــــــــــــــــــــها قرئت علیــــــها آیــــة        وجب السجــــــــــــــود لهــــــــــا مــــــــــن القـــــ

 ـــــــــــزاؤه نصفـــــــــــــــــــــــانوالتاج عن كســــــرى تساقط هیبة       وتفرقـــــــــــــــــــــــــت أجـــــــــــ

 یــــــــوانوتهدم اإلیوان من أركــــــــــــــــــــــــــانــــــه       خوفـــــــــــــــــا فال تســــــــــأل عــــــــــــــــن اإل

 ارس فـــــــــــي أقل زمـــــــــــانوالماء غاض من البحیرة وانطفت      نیــــــــــــــــــران فــــــــــــــ

 ـانوالراهب المعلــــــــــــوم قال لـــــــــــــــــجده      احــــــــــــذر بنیــــــــــك من أذى الكهـــــــــــــــــــــــ

 والـــرهبـــــــــــــان واحفظه من كید الیهود ومكرهم        وعــــــــــــــــداوة األحــــــــــبــــــــــــــار

 فهو الرسول إلى الورى علم الهدى      ومعیــــــد أهـــل الكفـــــــر والعــــــصیــــــــــان

 كم ذا لــــــــــــــه من معجزات جمـــــــــــلة      ظهــــــــــرت ومــــــــا خفیت علـــى إنسان

 لمحض محبة    وبكى بدمــــــــــع ســــــــــــاجم هتــــــــــــــــــــــــــانوالجذع حــــــــــن لـــــــــــــــه 

 والبدر أكبر آیـــــــــــــــــــة في شقـــــــــــــــــه       دلت علیـــــــــــــــه لـــــــــــــمن له عینـــــــــــان

 یسر      هذا لعمــــــــــــرك أعظــــــــــــــم البرهـــــــــانثم الغمامة فوقــــــــــه مهمــــــــــــــــــا 

 والضب خاطـــــــــبه ونــــــــــــادى معلنــا      حییت یـــــــــــــا من خـــــــــص بالفرقـــــان
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 هللا ـكــــــــــل أوانأنت النبي الهاشـــــــــــــــــــمي المجتبى       صلـــــــــــى علیـــــــــــــــك ا

 والماء حتى من أصابعه جـــــــــــرى       فروى جمیــــــــــــع الجیش دون تـــوان

 ثم الحجارة كلمته بال امتــــــــــــــــــــــــــرا        من غیـــــــــــر جارحة وغیر لســـــــــان

 كالشمس نــــــــــاشرة على البلــــــــــــدان   هذا وكـــــــــــــــــــــم ظهرت له من آیة     

 صلى علیك اهللا من علم هدى          مــــــــا غرد القمري في األغصان

 وانصر بجاهك یا مجیب إمامنا        خیر المـــــــلوك وسید الشجـــــــــــعان

 ـــــــرهف وسنـــــــانملك همام في الحروب غضنفر     مفنـــــــــي العـــــــداة بمــــ

 قهر الملوك بمشرق وبمغـــــــــرب       ویسمى على األمالك من قحطان

 تاج العلى بدر الدجى سیف الفدى    كهف الضعـــــــــیف وملجأ اللهفــــــــان

 مـــــــــــتآنسند لما أجنى علیه زمـــــــــــــــــانه        والمــــــــــــــــورد السلســــــــال للظ

 یا طلعة البدر بالخیر ضیاؤه      عش فــــــــــــــــــي سرور دائم وأمـــــــــــــــــــان

 

 

 .46-45-44: صزهر البستانمجهول: 
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قائمة المصادر 
والمراجع
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 المحررات باللغة العربیة:

 المخطوطات:

، المكتبة المورد الوي في المولد النويعلي بن سلطان محمد هروي القاري:  -1

 ورقة. 34، 1694الجزائر، رقم  –الوطنیة الجزائریة، الحامة 

مرزوق أبو عبد اهللا علي ابن محمد ابن احمد الحفید التلمساني ابن  -2

، المكتبة الوطنیة الجزائریة،  1342نوازل مخطوط رقم:م)،1438هـ/842(ت

 .ورقة42الجزائر،  -الحامة

الجزائر، -المكتبة الوطنیة الجزائریة، الحامة مخطوط سیرة زواوة،مؤلف مجهول:  -3

 .1024رقم 

 المصادر:

هـ): 256البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن بردزبة الجعفي ( ت -1

الجزائر: دار  -، تعلیق: محمد بن صالح العثیمین، باب الواد01، طصحیح البخاري

 أجزاء. 4م، 2010اإلمام مالك للكتاب، 

هـ/ 807ابن األحمر، أبو الولید إسماعیل بن یوسف الخزرجي األنصاري (ت -2

" النفحة النسرینیة في ؛ مقتطف من كتابه  بتلمسان تاریخ الدولة الزیانیة):م1402

مصر: مكتبة الثقافة الدینیة  –بور سعید  ،1تحقیق: هاني سالمة، ط الدولة المرینیة"،

 م.2001للنشر والتوزیع 

، تحقیق: محمد التركي التونسي،الرباط:منشورات مستودع العالمة ومستبدع العالمة -3

 امعي للبحث العلمي ،(د.ت).المركز الج

د ممح تحقیق: ،2طیصري، دیوان الب م)،1296هـ/996تالبیصري، شرف الدین ( -4

 م.1973سید الكیالني، مصر: مطبعة حلبي، 
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تاریخ بني زیان ملوك تلمسان م) ،1494هـ / 899التنسي، محمد بن عبد اهللا (ت  -5

، تحقیق:محمود  نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان مقتطف من كتاب

 .1985بوعیاد، الجزائر: المكتبة الوطنیة الجزائریة، 

، تعریف الخلف برجال السلفم):1942هـ/1361الحفناوي، أبو القاسم محمد (ت -6

تونس :  –، بیروت: مؤسسة الرسالة1تحقیق : محمد أبو األجفان وعثمان بطیخ ،ط

 م، جزءان.1982المكتبة العتیقة ، 

واسطة السلوك في م): كتاب 1389هـ/792العبد الوادي(ت أبو حمو، موسى بن زیان -7

  م.1880: (د.م)،،تونسسیاسة الملوك

: مختصر م)1387هـ /789أبو الحسن علي بن محمد التلمساني(ت الخزاعي، -8

كان في عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من الحرف  الدالالت السمعیة  على ما

، (د.م): مكتبة 1، إعداد : أحمد مبارك البغدادي ، طوالصنائع والعماالت الشرعیة

 م.1990السندس، 

رقم الحلل في نظم  م):1365هـ/776محمد بن عبد اهللا (ت ابن الخطیب،لسان الدین -9

 ، تونس: المطبعة العمومیة،(د.ت).الدول

 ،القاهرة:2اهللا عنان،ط، تحقیق: محمد عبد اإلحاطة في أخبار غرناطة ـــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــ  -10

 جزاء .أ4 ،1977-1973مكتبة الخانجي، 

، تحقیق وتقدیم السعدیة فاغیة، االغترابنفاضة الجراب في عاللة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــ -11

 .1989مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 

ر ودیوان المبتدأ والخبر كتاب العبم): 1405هـ/808ابن خلدون، عبد الرحمن (ت -12

، مراجعة : في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

 أجزاء .8م، 2010سهیل زكار، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،

 .م1996، : بیروت: منشورات دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشرالمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــ -13
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بغیة الرواد في ذكر م):1378هـ/780ابن خلدون، أبو زكریا یحي بن محمد(ت -14

، تحقیق :  عبد الحمید حاجیات ، الجزائر: المكتبة 1جالملوك من بني عبد الواد ،

، تحقیق: بوزیاني الدراجي ، الجزائر: دار األمل للدراسات 2م ؛ ج1980الوطنیة ،،

 م.2007والنشر والتوزیع ، 

كتاب لطائف  هـ) في795زین الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد (ت رجب،  ابن -15

تحقیق: یاسین محمد السواس، دار ابن  ،5طالمعارف فیما لمواسم العام من الوظائف،

 م.1999بیروت، -كثیر: دمشق

فهرست م): 1489هـ/ 894أبو عبد اهللا محمد بن القاسم األنصاري (ت  ،الرصاع -16

 م.1967،تونس : المكتبة العتیقة ، 1نابي ، ط، تحقیق: محمد العالرصاع

األنیس  م): 1337هـ/736ابن أبي زرع،أبو الحسن علي بن عبد اهللا الفاسي (ت  -17

تحقیق: عبد الوهاب  المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاریخ مدینة فاس،

 م.1972ابن منصور، الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة، 

ابن الزیات، أبو یعقوب یوسف بن یحي بن عیسى بن عبد الرحمان التادلي  -18

،  التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيم): 1220ه/617(ت

، الرباط : منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ،  2تحقیق: أحمد التوفیق، ط

 م .  1997

نیل   م):1514هـ/920تلظاهري (ابن شاهین، زین الدین عبد الباسط بن خلیل ا -19

 العصریة،المكتبة بیروت: ،1ط عمر عبد السالم تدمري، تحقیق:الدول،األمل في ذیل 

 م.2002

 تاریخم): 1198هـ/594ابن صاحب الصالة، عبد الملك محمد الباجي( كان حیا  -20

، 01، طن جعلهم اهللا أئمة وجعلهم الوارثینأالمن باإلمامة على المستضعفین ب

 م.1964عبد الوهاب التازي، بیروت: دار األندلس للنشر، تحقیق: 
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محمد بن أحمد بن أبي الفضل األنصاري التلمساني(ت  ،ابن صعد -21

، تحقیق: روضة النسرین في التعریف باألشیاخ األربعة المتأخرین):م1496/هـ901

 .م2002،  المؤسسة الوطنیة لإلشهار، الجزائر : منشورات ،1یحي بو عزیز، ط

، تحقیق : محمد أحمد النجم الثاقب فیما ألولیاء اهللا من مفاخر المناقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــ -22

 .م2011، بیروت: دار صادر، 1ط الدیباجي،

بن علي بن احمد بن سعود (حي سنة  العبدري ، أبو عبد اهللا محمد بن محمد -23

، دمشق: دار 2ي إبراهیم الكردي ، ط، تحقیق: علالرحلة المغربیةم)، 1300هـ/ 700

 م.2005سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع،  

 871أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن قاسم بن سعید التلمساني (ت ، العقباني -24

، كتاب تحفة الناظر وغنیة الذاكر في حفظ الشعائر وتغییر المناكرم): 1467هـ/

  ستشراقیة : المعهد الفرنسي بدمشق،بولتان للدراسات اإل تحقیق: علي الشنوفي،

ابن العماد، شهاب الدین أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري  -25

، تحقیق: محمود األرناؤوط شذرات الذهب في أخبار من ذهبم)، 1674هـ/1089(ت

 م .1985و عبد القادر األرناؤوط ، دمشق: دار ابن كثیر ، 

، الجزائر: مطبعة فونتانة، الرحلة إلى الحبیبنحلة اللبیب بأخبار ابن عمار:  -26

 م.1904

لقط الفرائد من لفاظة حقق ابن القاضي، أحمد بن محمد ابن أبي العافیة المكناسي:  -27

، تحقیق: محمد حجي، الرباط: مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة الفوائد

 م .1976والنشر، 

م) : 1486هـ/891لسي ( تالقلصادي، أبو الحسن علي بن محمد القرشي األند -28

، تحقیق : محمد أبو األجفان، تونس: الشركة التونسیة للتوزیع، رحلة القلصادي

 م.1978
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م) ، 1406هـ/810ابن قنفذ،أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب ( ت -29

، نشر : محمد الفاسي و أدولف فور، الرباط : منشورات أنس الفقیر وعز الحقیر

 م.1965للبحث العلمي ،  المركز الجامعي 

، تحقیق: محمد حجي، الرباط: شرف الطالب في أسنى المطالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: -30

 م.1976مطبوعات دار المغرب للتألیف والترجمة  والنشر، 

، بیروت: دار اآلفاق الجدیدة 4، تحقیق: عادل نویهض ، طالوفیاتـــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -31

 م.1983، 

، تحقیق: محمد الشاذلي النیفر الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -32

 م.1968وعبد المجید التركي، تونس: الدار التونسیة للنشر، 

، تخریج : صدقي جمیل العطار، بیروت: 03، طالموطأهـ): 179مالك بن أنس (ت -33

 م.2002دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،

كتاب التسییر في : )م 1683هـ /  1094ت ( المجیلدي ،أبو العباس أحمد بن سعید -34

،  ، تحقیق : موسى لقبال ،الجزائر : الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعأحكام التسعیر 

 م].1971[

: البستان م)1605هـ/1014ابن مریم، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أحمد(حي  -35

، تحقیق: أحمد بن أبي شنب، الجزائر: المطبعة في ذكر األولیاء والعلماء بتلمسان

 م.1908الثعالبیة، 

، تحقیق : : المناقب المرزوقیةم)1379هـ/781أبو عبد اهللا محمد  (ت،ابن مرزوق -36

 م.2008،الرباط: منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، 1هري، طسلوى الزا

، تحقیق: ماریا المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسنـــــــ -37

 م.1981بیغیرا، الجزائر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، خیسوس

ن المطبوعات ، تحقیق إسماعیل العربي،دیواكتاب الجغرافیاالمغربي ابن سعید،  -38

 م.1982، 2، الطبعةر، الجزائالجامعیة




 

- 141 - 
 

كتاب المواعظ م): 1441هـ/ 845المقریزي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي(ت  -39

 -المعروف بالخطط المقریزیة، القاهرة: مطبعة االوفستواالعتبار بذكر الخطط واآلثار 

 أجزاء.2مؤسسة الحلبي وشركاؤه،(د.ت)، 

نفح الطیب من غصن األندلس هـ) ،  1041أحمد بن محمد التلمساني (ت،  المقري -40

حسان عباس، بیروت:  دار إتحقیق : ، الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب

 أجزاء . 8الكتاب العربي ، 

، تحقیق: مصطفى السقا عیاضأزهار الریاض في أخبار القاضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  -41

 مجلدات. 05م،1939وآخرون، القاهرة: مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،

ابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم اإلفریقي  -42

 -، بیروت: دار إحیاء التراث العربي3ط لسان العرب، م):1311هـ/711المصري(ت

 جزء. 18م، 1999مؤسسة التاریخ العربي: بیروت، 

 – 1359هـ/764 –760: زهر البستان في دولة بني زیان (مؤلف مجهول -43

، الجزائر: األصالة للنشر 2م)، تحقیق:عبد الحمید حاجیات، ط1363

 م .2012والتوزیع،

تسلیم غرناطة ونزوح  –بني نصر نبذة العصر في أخبار ملوك مؤلف مجهول:  -44

مصر: مكتبة  –، بورسعید  2، تحقیق : الفرید البستاني، طاألندلسیین إلى المغرب

 م .2002الثقافة الدینیة، 

وٕافاضة قداح اآلداب م): فیض العباب 1366هـ/768النمیري، إبراهیم ابن الحاج (ت -45

،بیروت: 1، تحقیق: محمد ابن شقرون، طفي الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب

 م.1990، اإلسالميدار الغرب 

 أجزاء. 2، م1996، ، بیروت: دار الكتب العلمیةتاریخ ابن الورديابن الوردي،  -46

حمد أ ،ترجمة،وصف إفریقیا م):1532هـ/939الوزان، الحسن بن محمد  الفاسي(ت -47

 م.جزءان.1983، بیروت:دار الغرب اإلسالمي،  2حجي ومحمد األخضر، ط
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المعیار المعرب والجامع المغرب م):1508هـ/914الونشریسي، أحمد بن یحي (ت  -48

أشرف على تحقیقه: محمد حجي، عن فتاوى علماء إفریقیة واألندلس والمغرب،

 م.1981بیروت: دار الغرب اإلسالمي، 

 المراجع: 

ن الحیاة االجتماعیة بالمغرب األقصى في عصري المرابطیأحمد طه جمال:  -1

 م.2000: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، والموحدین

الرباط: مطبعة  الثقافة الشعبیة المغربیة ( الذاكرة والمجال والمجتمع)،أدیوان محمد:  -2

 .م2002، سلمى

 ،والمواسم والقبوریة والمتصوفة للبدع ومتهماومق المغرب علماء: باحو مصطفى -3

 .م2007 تونس،: السبیل ،جریدة01ط

، 01ط م)،1070-642هـ/462-22الیهود في المغرب العربي(بشیر عمر:  -4

 .م2001، واالجتماعیة اإلنسانیةالقاهرة: عین للدراسات والبحوث 

، لبنان: دار العلم قاموس المورد الحدیثالبعلبكي منیر والبعلبكي رمزي:  -5

 م2013للمالیین،

-1235هـ/ 681-633زیان(  الدولة الزیانیة في عهد یغمراسن بن:بلعربي،خالد -6

، قسنطینة: دار األلمعیة للنشر والتوزیع، 1، طم)دراسة تاریخیة وحضاریة1282

 م.2011

، الجزائر: مؤسسة 1، ط–دراسة أثریة –: فنادق مدینة تلمسان الزیانیة بلوط، عمر -7

 م.2011الضحى للنشر والتوزیع، 

القرنین السابع والتاسع ظاهرة التصوف في المغرب األوسط ما بین بوداود عبید:  -8

ب )، دراسة في التاریخ السوسیوثقافي، الجزائر:دار الغر م15-13الهجریین (ق

 م.2002اإلسالمي للنشر والتوزیع،




 

- 143 - 
 

، الجزائر: دیوان : نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیةبوزیاني، الدراجي -9

 م.1993المطبوعات الجامعیة، 

، الجزائر : طبع بدعم من وزارة  1، طلتلمسان الموروث اإلسالميبوطارن مبارك :  -10

 م.2011الثقافة، 

،الجزائر: منشورات وزارة الثقافة تلمسان عاصمة المغرب األوسطبوعزیز، یحي:  -11

 م.1985والسیاحة، 

جوانب من الحیاة في المغرب األوسط في القرن التاسع الهجري/ محمود : ،بوعیاد -12

 م.1982الوطنیة للنشر والتوزیع، ،الجزائر : الشركة الخامس عشر میالدي 

: ، الجزائر2ط ،-حیاته وآثاره -أبو حمو موسى الثاني الحمید،حاجیات، عبد  -13

 م.1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 

،الجزائر : دار الحضارة للطباعة والنشر 1،ط تاریخ الدولة الزیانیة: مختارحساني، -14

 أجزاء.3م ، 2007والتوزیع ،

 الحكمة،: دار ، الجزائر2ط ،موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -15

 ج.3م.2007

، الرباط: مكتبة 6، طاألدب المغربي من خالل ظواهره وقضایاهالجراري، عباس:  -16

 أجزاء. 4م،1979المعار،

، بیروت: دار الثقافة، 4ط،الجزائر العامتاریخ : عبد الرحمن بن محمد الجیاللي، -17

 م، جزءان. 1980

، الجزائر: جسور للنشر 1طفقهاء تلمسان والسلطة الزیانیة،صابرة:  خطیف، -18

 .م2001والتوزیع،

 م)،15-12هـ/9-6قبیلة زواوة بالمغرب األوسط ما بین القرنین(خلفات، مفتاح:  -19

 م2011الجزائر: دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع،  -تیزي وزو
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، ترجمة: محمود قاسم، البلد المكتبة 1،ط: مبادئ علم االجتماع الدینيروجیه باستید  -20

 .1951االنجلوسكسونیة، 

الجزائر: دار توبقال  -، الدار البیضاء01ط، المقدس اإلسالميالزاهي نور الدین:  -21

 م.2005للنشر،

الجزائر: دار توبقال  -، الدار البیضاء01:طالمقدس اإلسالمي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

 م.2005للنشر،

 .م2007، ، سلسلة دفاتربركة السلطان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -23

، الجزائر: شركة دار األمة للطباعة یهود الجزائر هؤالء المجهولونسعد اهللا فوزي:  -24

 .م1995، والترجمة والنشر والتوزیع

 م.2002، سوریا: دار عالء الدین، 04، طدین اإلنسانالسواح، فراس:  -25

أضواء على مصحف عثمان بن عفان ورحلته شرقا السید عبد العزیز سالم، سحر:  -26

 .م1991، مصر: مؤسسة شباب الجامعة ،1ط، وغربا

جوانب من الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة السید أبو مصطفى كمال:  -27

، والعلمیة في المغرب اإلسالمي من خالل نوازل المعیار المعرب للونشریسي

 م.1996اإلسكندریة: مركز اإلسكندریة للكتاب، 

تعریف بحاضرة تلمسان عاصمة باقة السوسان في الشاوش ، محمد بن رمضان: -28

 م.1995، الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة،2،طدولة بني زیان

إرهاصات ظهور الدولة الجزائریة في العصر  –تلمسان الزیانیةصاري،جیاللي :  -29

 م.2001،ترجمة : مسعود حاج مسعود ، الجزائر: دار القصبة للنشر  ،- الحدیث

عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة ، تلمسان الطمار، محمد بن عمرو -30

 م.1984:المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،الجزائر

مساهمة في التاریخ الدیني واالجتماعي  -الوالیة والمجتمعالعامري، نیللي سالمة:  -31

 منشورات كلیة اآلداب، (د.ت). تونس:  -منوبةإلفریقیة العهد الحفصي، 
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، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: 5ط ،المغرب تاریخمجمل عبد اهللا : ،العروي -32
 .م1996المغرب، 

،الدار 1ط،-الضرائحيبحث في المقدس  -بركة األولیاءعبد الرحیم: العطري، -33

 م.2014البیضاء: شركة النشر والتوزیع المدارس،

، ترجمة: عادل زعیتر، منشورات مؤسسة هنداوي اآلراء والمعتقداتلوبون: ، غوستاف -34

 م.2014للتعلیم والثقافة: مصر، 

بیوض وآخرون، الجزائر:  إنعامترجمة:  تلمسان المدینة المحراب، فراح، عبد العزیز: -35

 م.2011منشورات أبیك،

، بیروت: دار 01، طغرناطة في ظل بني األحمرفرحات، یوسف شكري:  -36

 م.1993الجیل،

دراسة  -تلمسان في العهد الزیاني:عبد العزیز فیاللي، -37

 ،جزءان. 2002: موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر، -،اجتماعیة،ثقافیةاسیة،عمرانیةسی

 –المجتمع  –المغرب واألندلس في عصر المرابطین القادري بوتشیش إبراهیم:  -38

 م.1993، بیروت: دار الطلیعة للطباعة والنشر،  01ط ،-األولیاء -الذهنیات

 -عین ملیلة مال اإلفریقي القدیم،االقتصاد والمجتمع في الشعثمان محمد العربي:  -39

 م.2008الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

، القاهرة: مكتبة 02، طكتاب دولة اإلسالم في األندلسعنان، محمد عبد اهللا:  -40

 م.1990أجزاء،  4الخانجي، 

المغرب اإلسالمي من الفتح إلى سقوط دولة  الیهود في: كواتي، مسعود -41

 .م2009الجزائر : دار هومة،، 2،طالموحدین

، مدخل لدراسة ممیزات الذهنیة المغاربیة خالل القرن السابع عشرلطفي، عیسى:  -42

 م.1994تونس: سراس للنشر، 
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، أنثربولوجیا الجسد األسطوري بحث في الهویة واالمتداد: محمدي، عبد القادر -43

 م.2013مطبعة فاس بریس: المغرب، 

 م.1971، القاهرة: دار الشعب، األدب العربيالمدائح النبویة في مبارك، زكي:  -44

النظریات االقتصادیة عند ابن خلدون وأسسها من الفكر : مزیان، عبد المجید -45

، الجزائر: الشركة الوطنیة -واجتماعیةدراسة فلسفیة  –اإلسالمي والواقع المجتمعي 

 م.1981للنشر والتوزیع ،

في شرف الشیخ عبد  لقطة العجالنهـ): 1238(تالناصر المعسكري أبي راس -46

، دراسة وتحقیق: حمدادو بن عمر، القادر بن زیان وأنه من بني زیان ملوك تلمسان

 م.2012، الجزائر: منشورات دار قرطبة ، 2ط

-دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب –الدین والمجتمع مندیب، عبد الغني:  -47

 م.2010، المغرب: إفریقیا الشرق،02،ط

، الرباط: مطبعة النجاح الجدیدة، 2، طن حضارة المرینیینورقات عالمنوني، محمد:  -48

 م.1996

 م.2008مصر:  -:المنصورةعلم االجتماع الدیني مهدي، محمد القصاص: -49

، الجزائر: دار 1، طخرفة في الحیاة الحضاریة بتلمسان، عبد المالك: دور الز موساوي -50

 م.2011السبیل للنشر والتوزیع، 

، تقدیم : محمد المیلي ، الجزائر في القدیم والحدیث تاریخالمیلي، مبارك بن محمد:  -51

 م ] جزءان.2004الجزائر: مكتبة النهضة الجزائریة  [

 الدوریات:

-1299هـ/845-698"المجاعات واألوبئة بتلمسان في العهد الزیاني خالد:بلعربي، -1

 .29-19م، ص2009/جویلیة 4، ع)اإللكترونیةم"،دوریة كان التاریخیة( 1442

، المجلة الخلدونیة "بنو هالل وأحالفهم المنشأ والهجرة واالستقرار" : الدراجيبوزیاني  -2

 -25م، 2011/ جانفي 9(بسكرة)، ع
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، المجلة والرباط" "حركة المرابطین السنة في الزاب بین التصوف: هربونابي الطا -3

 . 73-56م ، ص2011/ جانفي 9الخلدونیة (بسكرة)ع

"، ظاهرة االندماج الهاللي في المنظومة الصوفیة بالمغرب األوسط: "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -4

 .169-141م، ص ص12/2011مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة (قسنطینة)،ع

، "تطور العالقات بین تلمسان وغرناطة في العصر الوسیط": حاجبات، عبد الحمید -5

 .45-37م، ص2/2011جدیدة (وهران) ،عمجلة عصور ال

األقلیة المسیحیة في المغرب األوسط ( الجزائر) نموذج لحیاة :عبد العزیز، فیاللي -6

دراسات في تاریخ الجزائر والغرب :ضمن كتاب: 71-53، صالسلم والتسامح

 م.2012الجزائر: دار الهدى ، –، عین ملیلة اإلسالمي 

، تأثیر شیوخها الروحي والدیني على الدولة والمجتمع –الزاویة المالریة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

، عین دراسات في تاریخ الجزائر والغرب اإلسالمي، ضمن كتاب: 124-107ص

 م.2012الجزائر: دار الهدى ، –ملیلة 

، 52-9ص ،المؤرخون الفرنسیون واألمن الفكري في المغرب الكبیر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

الجزائر:  –، عین ملیلة دراسات في تاریخ الجزائر والغرب اإلسالمي ضمن كتاب: 

 م.2012دار الهدى ،

" حركة الشعر المولدي في تلمسان في عهد أبو حمو الثاني" مرتاض، عبد المالك:  -9

-311م، ص26/2011ع-11الدینیة واألوقاف)،مجلدوزارة الشؤون مجلة األصالة (

332. 

، مجلة عصور "العالقات الخارجیة للدولة الزیانیة" یخلف، حاج عبد القادر : -10

 .158-143م، ص2/2011الجدیدة (وهران)،ع
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 األطاریح :

/ هـ 962-633 "تلمسان في العهد الزیاني(شقدان،بسام كامل عبد الرزاق:  -1

 -، نابلس النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر ،جامعة م)"1555 – 1235

 م.2002هـ / 1422فلسطین  ،

 ثانیا: المحررات باللغة األجنبیة : 

، دار مرشاأل، ترجمة: صالح 01ط ،-زمن بال ثقافة -الجهل المقدسأولیفیه، روا:  -1

 م.2012الساقي،

قاسم، المكتبة ،ترجمة:محمود 01، طمبادئ علم االجتماع الدینيباستید:  روجیه، -2

 م.1951االنجلوساكسونیة،

، ترجمة: سمیرو باشا،بیروت: المنظمة 01، طاإلنسان والمقدسروجیه، كایوا:  -3

 م.2010العربیة للترجمة،

، ترجمة: عادل زعیتر، مصر: منشورات اآلراء والمعتقداتلوبون: ، غوستاف -4

 م.2014مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،

،مصر: مكتبة األوربي،ترجمة: سای01، طوالدین القاألخ: منبعا هنري، برغسون -5

 النهضة،(د.ت). 

: جزائر، ال، تعریب وتقدیم: أرزقي شرقيمقتنیات متحف تلمسان: مارسي ولیام -6

 م.2011الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  الجزائر، 
7- Alfred Bel: La Religion Muslmen en Berberie: Paris, librairie 

oriental, poul Genthner, 1938. 
8- Benali, Elhassar  : Tlemcen cité des grands maitres de la 

musique arabo andalouse, Alger :éditiondalimen , 2011. 
9- Edmond doutté - Magie et Religion dans l’Afrique du Nord : 

Alger : typographe Adoulphe jourdan Imprimeur- libraire- 
Éditeur 1909. 
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 :Notes sur Lislam Maghribein- Marabouts : ــــــــــــــــــــــ -10
Extrait de la Revue de l histoire des Religion: Tomes xi et xii, 
paris: ernest leroux Editer ,1900. 

 : Magie et Religion dans l’Afrique du Nord :ــــــــــــــــــــــ -11
Alger : typographe Adoulphe jourdan Imprimeur- libraire- 
Éditeur 1909 

12- Edourd Montet : Le culte des saints Musulmanes dans 
L’Afrique de Nord- et plus spécialement au Maroc.Librairie 
Georg et Cie Genève, 1909.    

13- Jacques Berque: Ulémas Fondateurs insurges du Maghreb 
xvii siècle, la Bibliothèque Arabe Editions sindbed, Paris, 1982 

14- Marcais, Georges :Tlemcen Viele et D’histoire, paris: 
edition laurens collection, 1950. 

15- René Basset :Recherches sur la Religion des Berberes: 
Revue de l histoir des Religions, Paris: Ernest leroux Editeur, 
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16- Rinne Louis : Marabouts et Khouans-étude sur L’islam 
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 فهرس اآلیات القرآنیة:-1

 الصفحة رقمها سورتها اآلیة نص
 20 97 القدر إنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة الَقْدِر وَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة الَقْدرِ 

 29 108 الكوثر   إنَّا َأْعَطْیَناَك اْلَكْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر 
َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُهْم َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َال َتتَِّخُذوا اْلَیُهوَد 

 َفِإنَُّه ِمْنُهمْ  َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّهْم ِمْنُكمْ 
 86 05 المائدة 

 فهرس األحادیث النبویة: -2

 الصفحة  الحدیث
إذا دخل العشر عن عائشة  رضي اهللا عنها  أنها قالت: "كان رسول اهللا

 .المئزر أحیا اللیل وأیقظ أهله، وجد وشد
20 

علیكم بلباس الصوف تجدون حالوة اإلیمان في قلوبكم ، وعلیكم بلباس 
الصوف تعرفون به في اآلخرة، وعلیكم بلباس الصوف تجدون قلة األكل فإنه 
یورث في القلب التفكر، والتفكر یورث الحكمة، والحكمة تجري في الجوف 

كثر طعمه عظم مجرى الدم، فمن كثر تفكره قل طعمه وكل لسانه، ومن 
بدنه وقسا قلبه والقلب القاسي بعید من اهللا عز وجل بعید من الجنة، قریب 

 من النار

23 

المدینة وجد الیهود یصومونه  فقال لهم: ِلَم تصومونه ؟  لما قدم النبي 
 فقالوا: یومًا نجى اهللا فیه موسى من فرعون فصامه شكرًا له، فصمناه. فقال

 فصامه وأمر بصیامه:"نحن أحق بموسى منكم 

30 

 82 كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
 84 ،"ال ُتْطُروِني َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى ِعیَسى اْبَن َمْرَیمَ 

 85 الفطرة خمس الختان واالستحداد وقص الشارب وتقلیم األظافر ونتف اإلبط

ألق عنك  قد أسلمت یا رسول اهللا قال «للرجل الذي أتاه فقال: ولقوله 
 » شعر الكفر واختتن

85 
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 فهرس األشعار:-3

 ص البحر البیت الشعري
 َتَولَّْت *** َلْو ُمدَّ في َباِعَها النََّهُار َیا ُحْسَنَها َلْیلةً 

َر لُه اْنِفَجارُ   ولْم َتُكْن َتْبَتِلي ِلتُْبَلى *** ِبَنْهٍر َفجَّ
 37 السریع

 َخْیِر الَوَرى *** ُسُروًرا َلُكْم بالَمَعاِلي َحَكمْ  َأَقْمَت ِبَمْوِلدِ 
 َطَوْیَت الُفؤاَد على ُحبِِّه *** َفِفْعُلَك َهَذا َعلى َذاَكَنمْ 

 

 39 المتقارب

 الَبَشاِئْروالتََّهـــــــــــــــــــــــاِنيِبَمْقَدَمْیَك إالَّ أنَّ َهَال الُمَحلَّى ** ِبأْنــــــــــــواِر 
ــــــــــــــــــــــــــُد النَِّبُي الَهاِشِمـــُي ** َشِفیُع الَخْلِق في َیْوِم الَهـــــــــــــــــَوانِ   ُمَحمَّ

ْرب شا َنَصاِئعَ  أَمْوَالَنا َرُسوُل اِهللا َشْكــــــــــــــــــــــَوى ** ُمَضیِّعُ   نِ بالضَّ
 

 41 الوافر

 َمْدُح النَّبِي الُمْصَطَفى الَعْدَناِن **  ُهَو ُعدَِّتي لِقَیاِمي وَكــــــــــَفان
 نواوَضَعْتُه أمُُّه لْم َتِجْد في َوْضِعِه ** َألًما َكَما َیَأِتي إلى النِّْســــ

 َعــْدَنانِ  الُمَنى ** ِبُظُهوِر َخْیِر الَخْلِق ِمنْ  في َلْیَلٍة أْهَدْت لَنا ُكلَّ 
 أَربیُع ُزْرَت ِزیاَرًة َمْحُمـــــــــــــودًة *** أْزَهاُرَها َعَبَقْت َبُكلِّ َمكـــــــــــــَانِ 

 انِ ـــــواإلْحسَ  َلَك یَا ربیُع َعَلى الشُّهوِر َمِزیًة *** أْجَذَبْتَها بالُحْسنِ 

 41 الكامل

 ِبــــــــــــــــــــــَرِفیع *** نـَـــِبيٍّ َشِفیٍع لَمـــــــــــــــــــْن أْذَنـــــَبا أَتى َفَشْهُر ربیـــــــــعٍ 
 اإلْرتـِـــــــــــــــــــــــــــــــَقا *** إلَى َقاَب َقْوسـَــْیِن أْو أقـْـــْرَبا وَأْسَرى ِبِه َلْیَلةَ 

َك ُموَسى ِبأْزَكى َســــــــَالٍم *** َیرُ   وُق النُُّفوَس َكَنْشِر الِكَباَیُخصُّ

 43 المتقارب

 جِ هَلُه بَ  ـْولِدِه ** وأْشَرَق األْفُق ِمْن ُنورٍ َمْن َعطََّرالَكْوَن طیًبا عْنَد مَ 
ْسِل والسُُّرجِ ـــِق اهللا َقاِطبَ َخلْ  ُمَحمٌَّد َخیـــرُ   ًة** ُنوُر الُهَدى وٕاَماُم الرُّ

 َعَسى** تُِنیُلُه َنْفَحًة مـْن َنْصِرَك اَألِرٍج. َدَعاكَ َیاَرْب َعْبُدَك ُموَسى َقْد 

 43 البسیط

ٍتِه ِبَها ُبْشَراَها  44 الكامل َفَهَنا َبَلْیَلِة َمْوِلِد الهاِدي الِذي *** َعُظَمْت ُألمَّ
 لـــــــــــُه َنَجرُ وٕانَّ أَبا َزیــَّـــــــــاْن َزْیٌن لـِــــَذاِتِه *** َزَكا َمْنُه َنْجٌل ِحیِن َطاَب 

ٍد** َفَأْشَرَق ِمْنُه الَقْلُب واْنَشرَح الصَّ   ْدرُ ــــــــَوَقْد َحَذَق الُقْرءاَن ِحْذَق ُمَجوِّ

 45 الطویل
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 وَهشَّْت لُه الَجْوزاُء َتْخُدُم َحْفِلِه**وَقْد َشدَّ ِمْن َعْقِد النََّطاِق لَها َخْصُر.

 
 58  الُمَنى َوَنْیُل الُمَرادِ  الَغَواِني*** َوُمَرادُ  َحْیُث َمْغَنى الَهَوى وَمْلهىَ 

 َوِبَمْلَعِب الَخْیِل الَفِسیِح َمَجاُلُه**** أَجلَّ الَنَواِظَر في الِعَتاِق الُحقَّلِ 
 الُمَتَسهِّل َفِلَحْلَبِة اَألْفَراِس ُكلَّ َعِشَیـــــــــــٍة**** َلِعٌب  ِبَذاَك  الَمْلَعبُ 

 68 

 الباهیة  *** بین الجبال ضاویةتلمسان یا 
 ةـــــــــــــــــــــــفیك سیدي بومدین *** عالم اشبیلی

 فیك سیدي عبد القادر *** یا إمام األولیاء
 ةـــــــــــــــــــفیك اللة سیتي *** ذیك الوصیل

 سیدي بوجمعة *** یا مضوي الشمعة فیك    

 122 
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 فهرس األعالم:
أ 

 .46آدم علیه السالم:
 .53أبو إسحاق إبراهیم التنسي: 

أبو إسحاق إبراهیم ابن عبد الصمد 
 .59الصنهاجي:

ت 
 .45-44أبي تاشفین الثاني: 

 .47أبو تاشفین عبد الرحمان األول: 
ح 

 .33الحسن بن علي:
 .64الحسن بن عمر الفدودي: 

 .33الحسین بن علي:
 .35أبو الحسن علي بن أحمد الفحام: 

أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي یعقوب 
 .81-72-47-19المریني: 

 .73أبو حمو موسى األول:
-36-35 -أبو حمو موسى الثاني: ل

41-42-43-44-45-64-65-66-
68-74. 

ز 
 .27بن جرار: أبو زكریا عمر 

 .44-45-أبي زیان محمد بن أبي حمو:
ش 

شرف الدین محمد بن سعید الصنهاجي 
 .41البصیري: 

 .59أبا شعیب أیوب الساریة:
 .64شمس الضحى: 
ع 

 .21عائشة رصي اهللا عنها:
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 

 .77-33العزفي اللخمي السبتي:
 .53-27أبو العباس أحمد بن مرزوق: 

 . 107أبو العباس أحمد الزیاني: 
 .18: أبو العباس الزواوي
 .81أبو العباس العزفي:
 .18: عبد الرحمن الثعالبي

 .86عبد الرحمان بن القاسم العتقي: 
 .86أبو عبد اهللا بن األزرق الغرناطي:

 .56-53أبي عبد اهللا الكتاني:
أبو عبد اللهمحمد بن أحمد الحسني ابن 

 .41یعلى:
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن أبي بكر 

 .56-55-52-46ابن مرزوق:
أبو عبد اهللا محمد بن یوسف الثغري 

 .68-59-44األندلسي: 
 .33علي بن أبي طالب: 

 .59أبو علي منصور الصنهاجي:
 .67-64أبو عنان ابن الحسن المریني:

ف 
 . :33فاطمة بنت الرسول 
ق 
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 .33أبو القاسم محمد:
 .79عیاض:القاضي 

م 
 .44أبي مالك عبد الواحد: 

 .18محمد بن یوسف السنوسي التلمساني:
 .45محمد بن یوسف القیسي األندلسي:

محمد عبد المؤمن بن یوسف 
 42المدیوني:

 .119-34-أبي مدین الغوث: س
 .78المرتضى الموحدي:

 .33المعز لدین اهللا الفاطمي:
 .81أبو موسى بن اإلمام: 
ي 

-69-68-65-56زیان:یغمراسن بن 
71-105-107-117. 

 118.-26یوسف بن یعقوب المالري: 
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 فهرس األماكن
أ 

 .117أجادیر: 
-102-99-98-94-93-17: إفریقیا
111. 

-106-85-69-59-37-األندلس: ن
107. 

-21-19-ن-م-ل -الدولة الزیانیة: و
24-41-46-47-52-68-71-72-
73-77- 
80-84-85-88-103-105-106-

108-111-113-12. 
ب 

 .65-22باب القرمادیین: 
 .106بادس: 
 .106-34بجایة: 
 .106برشك: 

 .26البقاع المقدسة: 
 .106بلنسیة:

 .27-26بیت المقدس: 
ت 

-26-25-24-21-19-18-تلمسان: 
27-28-34-35-36-37-42-43-
46-47-53-60-64-65-67-71-
72-75-81-101-102-104-

105-107-108. 

 .99تیارت:
 .69تونس: 

ج 
 .64-33-18الجامع األعظم: 

 .102-98-60-18-الجزائر: ج
ح 

 .26الحجاز: 
ز 

 .106زوالة: 
س 

 .78-33سبتة:
 .98-59السودان:

ش 
 .106شاطبة: 

ف 
 .37-19فاس:

 .35-33الدولة الفاطمیة:
 .26فلسطین: 

ق 
 .27القاهرة: 
 .116قرطاج: 
 .106قرطبة: 
 .73القصبة:

ع 
 .119-118-34العباد: 

غ 
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 .108-106-102غرناطة: 
 .99غیلیزان:

ط 
 .101طلیطلة:
 .106طنجة: 

ك 
 .26الكعبة الشریفة: 

م 
 .106مالقة:

 .106مازونة: 
 .19مدینة أزمور: 

 .31-27-26المدینة المنورة: 
 .69-34مراكش: 
 .107-106مرسیة: 
 .106المریة:

 .26مسجد الخلیل:
 .102-58-24المشرق: 
-68-45-44-37-35-33المشور:

74-75-75. 
 .98-35-24مصر: 

-25-21-19-17 المغرب اإلسالمي:
26-31-78-80-81-89-93-97-
99-102-116. 

 .98-35-19المغرب األقصى:
-63-60-59-41-23األوسط:المغرب 

71-73-77-79-80-85-88-89-

92-101-102-103-106-109-
110-115-119-121. 

 .27-26مكة المكرمة: 
 .68-65المنیة: 

ن 
 .106نفطة: 

 .108نهر السطفسیف:
 .46الدولة الموحدیة:

و 
 .108واد الوریط: 

 .71وجدة:
 .106-71وهران:
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 .71األثبج:
 .108-69-37بني األحمر: 
 .19األرجونیین: 

 .87-77-76أندلسیین: 
 .71أوالد سباع بن یحي:
ب 

 .112-110109—102-98البربر:
 .19البرتغالیین: 

 .87بني اسرائسل:
ت 

 .72بني توجین:
ح 

 .72-71بنو حصین:
 .71-68الحفصیین: 

ذ 
 .71ذوي عبید اهللا: 

ر 
 .105-99رومان: 

ز 
 109.-68زناتة: 

-23-22-21-20-17زیانیین/زیانیون:
24-26-27-30-31-32-38-40-
44-49-51-58-60-68-69-72-
77-78-82-84-87-112 

 .18زواوة: 
ع 

 .72-71بنو عامر:
 .109-76-71-42-19بنو عبد الواد: 

-109-102-101-82-68العرب: 
111. 

ف 
 .80الفاطمیون:
 .99الفینیقیین: 

ق 
 .19 القشتالیین:

م 
 .71بن مالك: 

 .71-67-19-المرینیین: ن
 .71قبائل المعقل: 
 المغاربة: ط.

 .109مغراوة:
 .99مصریین:
 .24الممالیك: 
 .69-19الموحدین: 

ن 
-82-81-76-22-18-ي-نصارى: و

85-87-88-104. 
 .99نومدیین:

ي 
 .71بنو یزید:
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-87-85-76-31-22-18-الیهود: ي
101-102-103-104-107-112. 

هـ 
 .72-71-68-الهاللیین: ي
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 ملخص الدراسة بالعربیة:

 –1235هـ/ 962 –633العادات االحتفالیة بالمغرب األوسط الزیاني (إن دراسة موضوع 

بسب طابع التعتیم والتهمیش  الزیانیة ةالتاریخی دراساتفي الالصعبة و  جدیدةمن المواضیع ال" -م)1555

من و تأثیر مباشر على الحیاة االجتماعیة،  له، وهذا الموضوع الذي فرضه مؤرخ العصر الوسیط الزیاني

ه واختالف أشكاله واتساع المواضیع ذات الصلة بالتراث اإلنساني وشمولیته وتعدد مظاهره وتنوع ظواهر 

 .بیئاته

الهویة في مختلف ب بحت أكثر إلحاحًا على التمسك قد أصلدراسة مثل هذا الموضوع الحاجة الیوم و 

متنوعة ومتعددة خاصة من  والثقافیة، ذلكم أن المجتمع الجزائري، واجه تحدیاتمكوناتها الدینیة واللغویة 

طرف المستعمرین كان القصد من ورائها إضعاف المعتقد الدیني أو تهمیشه أو إقصاء قیمه من خالل 

إضفاء الصبغة الوثنیة على كثیر من مظاهره بما فیها األعیاد الدینیة وطرق االحتفال بها دون أن تسلم 

اقي الفعالیات االجتماعیة من هذا التشویه وهو الذي نقل لنا صورة ضبابیة عن تاریخ الجزائر بشكل عام ب

 والفترة الوسیطیة منه بشكل خاص.

إن هذه العادات االحتفالیة في المغرب األوسط الزیاني وما حوته من ممارسات وطقوس شكلت   

زائري والتراث الوطني فاألجواء االحتفالیة المرتبطة باألعیاد تراكمًا له قیمته وفاعلیته في إغناء التاریخ الج

الدینیة هي جزء من التراث االجتماعي المشترك وتكتسب قوتها بالنظر إلى مكانتها الرمزیة كشعیرة دینیة 

ترتكز حولها كل التقالید والعادات الوضعیة  ،وسلوك عبادي ومن خالل قداستها كحدث وزمن وطقوس

تقى بالشعیرة الدینیة وتترسخ كتقلید متوارث الذاكرة لكن لها نفس المكانة الدینیة فإنها توالتي وٕان لم ت

الجماعیة هي القناة األساسیة التي تستمر من خاللها ثقافة المجتمع التي تمتد ألدق تفاصیل الحیاة 

العادات االحتفالیة  الیومیة بطقوسها ومناسباتها وعاداتها المتنوعة التي تمثل األعیاد محطة مركزیة فیها

 لها مكانتها وسلطتها الرمزیة وقدرها على االستمرار والتعایش مع كل أشكال التغیر والتبدل.

األعراس/ واج / الختان / الز االحتفال / المولد النبوي /  عید الفطر/  كلمات المفاتیح:
 الموسم

 

 

 



 

 ملخص الدراسة بالفرنسیة

L'étude des habitudes rituelles soumises Maroc East Alzayanih 
(633-962 AH / 1235-1555 AD) - «sujets nouveaux et difficiles dans 
les études historiques Alzayanih en raison de la nature de la panne 
et de la marginalisation imposée par la Zayani ère de médiateur 
historien, et cette question a un impact direct sur la vie sociale, et les 
discussions patrimoine pertinent humanitaire et son exhaustivité et la 
multiplicité des manifestations et la diversité de ses manifestations et 
ses différentes formes et l'étendue d'environnements. 

Et la nécessité aujourd'hui pour l'étude d'un tel sujet est devenu 
encore plus pressant de respecter l'identité de diverses composantes 
religieuses, linguistiques et culturelles, telle est la société algérienne, 
face à des défis variés et multiples en particulier par les colons était 
prévu derrière l'affaiblissement de la croyance religieuse ou de 
marginaliser ou d'exclure la valeur en donnant un colorant païen 
beaucoup de ses manifestations, y compris les fêtes religieuses et 
les moyens célébré sans recevoir le reste des événements sociaux 
de cette distorsion il nous déplacé image floue sur l'histoire de 
l'Algérie en général et la période intermédiaire de celui-ci en 
particulier. Ce coutumes cérémonielles au Maroc East Zayani et Hute 
des pratiques et rituels ont formé une accumulation de la valeur et 
de l'efficacité dans l'enrichissement de l'atmosphère de l'histoire 
algérienne et patrimoine national cérémonial associés aux fêtes 
religieuses sont partie du patrimoine social commun gagne la force 
en vue du rituel et le comportement religieux Ebadi son statut 

 



 

symbolique et par événement et le temps de sainteté le rituel, basé 
autour de tous les traditions et les coutumes état, qui, bien que ne 
sont pas avoir le même statut religieux qu'ils rencontrent religieux 
Balsairh et tradition ancrée a hérité de la mémoire collective est le 
canal central, qui continue à travers laquelle la culture de la société, 
qui se prolonge pour plus de précisions sur les rituels de la vie 
quotidienne et les événements et les diverses coutumes qui 
représentent les vacances centralisée de la station habits de 
cérémonie ont le prestige et l'autorité d'Avatar et de continuer à co-
existence avec toutes les formes de changement et de changement. 

Mots clés:  

Célébration / anniversaire du prophète / Eid al-Fitr / Mariage / 

coupe / mariages / Saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص الدراسة باالنجلیزیة

The study of the subject ceremonial habits Morocco East 
Alzayanih (633-962 AH / 1235-1555 AD) - "new and difficult topics 
in historical studies Alzayanih because of the nature of the blackout 
and marginalization imposed by the historian mediator Zayani era, 
and this issue has a direct impact on social life, and Threads relevant 
humanitarian heritage and its comprehensiveness and the multiplicity 
of manifestations and the diversity of its manifestations and different 
forms and breadth of environments. 

And the need today for the study of such a topic has become 
even more pressing to adhere identity in various religious, linguistic 
and cultural components, such is the Algerian society, faced varied 
and multiple challenges especially by the colonists was intended from 
behind the weakening of religious belief or marginalize or exclude 
value by giving dye pagan many of its manifestations, including 
religious holidays and ways celebrated without receiving the rest of 
the social events of this distortion He moved us blurry image on the 
history of Algeria in general and the intermediate period of it in 
particular. This ceremonial customs in Morocco East Zayani and 
Hute of practices and rituals formed an accumulation of value and 
effectiveness in enriching the Algerian history and national heritage 
atmospheres ceremonial associated with religious holidays are part of 
the common social heritage is gaining strength in view of the 
religious ritual and behavior Ebadi its symbolic status and through 
holiness event and time The ritual, based around all the traditions 

 



 

and customs status, which though were not having the same 
religious status they meet religious Balsairh and entrenched tradition 
inherited the collective memory is the core channel, which continues 
through which the culture of the society, which extends for more 
precise details of daily life rituals and events and various customs 
that represent the holidays centralized the station ceremonial habits 
have prestige and authority of Avatar and to continue to co-existence 
with all forms of change and shift. 

Keywords: 

Celebration / birthday of the prophet / Eid al-Fitr / Marriage / 

cutting / weddings / Season  
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